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 هوم ل نفسلا دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 سلدنألا يف نوملسملا
 : يمالسإلا حتفلا لبق اينابسأ

 ىلإ اولصوو « ايقيرفإ لاش يف اًمساو اًمدقت نوملسملا ٌقّمح
 هجاوملا ( ةيبرغملا ةكلمملاب مويلا فرعي ام لباقي ) اصقألا برغملا

 - 85) كلملا دبع نب ديلولا دهع يف كلذو « ايريبيأ ةريزج هبشل

 . (ه64 ) ماع « ايقيرفإ ىلاو نامعنلا نب ناّسح ٌلدبتسا مث (ه7

 ابحطصم ناوريقلا ىلإ رصم نم هجوت يذلا ريصن نب ىسومب
 . تاعسوتلا يف ةمهم راودأ مهل تناك نيذلا ةعبرألا هدالوأ

 تهجاو يتلا فعضلا طاقن ةجلاعمب ريصن نب ىسوم عرش

 لعجو « ةيمالسإلا ةيرحبلا ةيوقت ىلع لمعلا رّرقف , كانه نيملسملا
 ةلدتعم ةسايس دمتعاو « ايقيرفإ بلق يف ةنيصح ةدعاق ناوريقلا

 يف اولخد لب « هل ءافلح ىلإ مهمظعم لوح ام ربربلا هاجت ةحتفنمو

 , نيملسملا دي يف اينابسأ طوقس دامع دعب اميف اوحبصأو مالسإلا
 دق ٍدّرمتل اًءرد ةقطنملا نيمأتو ايقيرفإ لامش يف عسوتلا لمكتساو

 ::ةنيالسألا ةدايبسلا نيف اشكي

 ىلوتسا هسفنب ريصن نب ىسوم اهداق يتلا تالمحلا ىدحإ يفو



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ كو

 ةيبوروألا نيتراقلا نيب مهملا عقوملا تاذ ةجنط ىلع نوملسملا

 نإ يصفي سومان ردو ادا هج نهناقل) ءانغاةيقيرقؤلاو
 . هذه يفو « ةرواجملا قطانملا هاجتاب تالمحلا نيومتل يركسع زكرم

 ظ مدان ةنوكراط ةرباةزمللا

 عاطتسا ثيح « تاحوتفلا كلت ىلع تصع هتبس ةنيدم ركل

 ايف هنكل « نيملسملا هجوب دومصلا نايلوي يطنزيبلا ىلاولا اهمكاح
 قيضملا روبع ىلع مهتدعاسمو مهيعجشت يف اًيساسأ اًرود بعل دعب

 > . سلدنألا ىلإ

 : سلدنألل يمالسإلا حتفلا

 لالخ (ه417 - 1؟) يماع نيب كلملا دبع نب ديلولا دهع يف

 دئاقلا ريصن نب ىسوم لسرأ مال١١ ماع ينو ةيومألا ةفالخلا

 ربربلا نم ريغص شيج عم ةجنط نم دايز نب قراط باشلا

 « همسا ىلع يمس يذلا قيضملا ربع « 71١ ليربأ ١ موي برعلاو

 قيرذل مهكلم لتقو نييبرغلا طوقلا ىلع راصتنالا عاطتسا مث

 .ا/ا اونو ١9 يف يتيلاداوج ةكرعم يف ( 1[ 00[1ع1ع 0: )

 سلدنألا تلظو يرجه 47 ناضمر 14 يف طابرب يداو ةكرعم وأ

 ىلإ . ةسيئرلا تايالولا ىدحإك ةيومألا ةفالخلل ةعضاخ كلذ دعب



 ها ح ل نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 ىلإ نويسابعلا هجتاو ء ( ه١” ) ةنس ةيومألا ةفالخلا تطقس نأ

 نمحرلا دبع  ةيواعم نب نمحرلا دبع نكمتو « نييومألا لاصئتسا
 يف هلاوخأ ىلإ برهف « نييسابعلا ةضبق نم تلفي نأ  لخادلا

 لوخد يف ركف مث « نمزلا نم ةرتف مهدنع ماقأو , يقيرفإلا لامشلا
 . سلدنألا يف نييومألا لسارف « نييسابعلا نع دعتبيل سلدنألا

 اًبيج ادع ايريبيأ مظعم ىلع نوملسملا ىلوتسا 7١8 ماع لولحب

 وياليب يطوقلا ليبنلا سسأ ثيح يبرغلا يلامشلا نكرلا يف اًريغص
 نع عافدلا وياليب عاطتساو « 1/١8 هسفن ماعلا يف سايروتسأ ةكلم

 رمتساو «/77ماع اجنودافوك ةكرعم يف نيملسملا هجو يف هتكلمع

 . سلدنألا حتفل هتالواحم يف ريصن نب ىسوم

 : يمالسإلا عسوتلا

 اولقتنيل ايريبيأ مظعم ىلع ةرطيسلا دعب عسوتلا نوملسملا لصاو
 . ارسيوس برغو اسنرف طسو اولصو ىتح هيينربلا لابج ربع الاهش
 7 7ماع (هييتاوب)ءادهشلا دالب ةكرعم يف يمالسإلا شيجلا م ره

 :لاغتربلا ىلع ةرطيسلا ةلواحم : لترام لراش ةجنرفلا دئاق مامأ

 لمكتسيل زيزعلا دبع هنبا ىلإ ريصن نب ىسوم دئاقلا لسرأ
 ىسوم اّمأ ةنوبشل ىلإ لصو ىتح سلدنألا برغ يف تاوزغلا
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 ةطسقرس مث ةنولشرب ىلإ الامش اهجتا دقف دايز نب قراطو ريصن نبا
 سلدنألا لك ىلع ةرطيسلا تهتنا ىتح برغلاو طسولا هاجت لامشف

 . هصنو نينس ١ يف

 : ىبطرق نفالخ

 لوخد نيب امم سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا مايق ةرتفلا هذه لمشت

 سلدنألا مث ايقيرفإ لاش ىلإ قشمد نم اًمداق لخادلا نمحرلا دبع

 ماشه وهو سلدنألا يف يومأ ةفيلخ رخخآ ىتح ةيرجه
 ةيومألا ةلودلا رصع راهدزاو ةيرجه 417 ةنس هللاب دتعملا ثلاثلا

 نمحرلا دبع دهع يف ةرامإ نم ةلودلا هذه تلوحتو « سلدنألا يف

 . بقلو ةفالخلاب ةلودلا ىمس يذلا رصانلا

 سلدنألا ندم يف ةيوق ةيمالسإ ةراضح نويومألا سسأو

 يف نوملسملا اهيف رقتسا يتلا تارتفلا مهأو لوطأ ىهو « ةفلتخملا

 ء نفلاو « بدألا ةراضحلا اهيلإ اولقنو ةيومألا ةلودلا سئلدنألا

 لع بلاغلا عباطلا يه نويومألا راثآو « ةيمالسإلا ةراعلاو

 دجسم يف نويومألا هفلخ ام عئاور نمو « اهلمكأب سلدنألا

 دقف ةزيمتم ةيراضح دوهج لخادلا نمحرلا دبعل ناك دقو « ةبطرق
 لل ل يتمح

 ةمخفلا ينابملا اهب َدْيَّشو ةيلاع راوسأب اهطاحأو ةبطرق ةنيدم لّمج



 هو حل نفسلل دايز نب :قراط :قارحإ ةروطسأ
 ) ةيمالسإلا ندملاو ) قشمد ف تامايحلا ةلكاش لع تامايحلاو

 . تابتكملاو « تايدتنملاو « سرادملاو

 عربو « يسلدنألا نفلا تامس زربأ وه يومألا زارطلا ناكو

 ( ةفرخزلاو « بشنلا ىلع تحنلا نف نونفلا ىتش يف نويومألا

 نم اهتعانص اولقن يتلا ةيساحنلاو « ةيندعملا فحتلاو « جيسنلاو

 « ةراضحلاو ملعلل ةرانم سلدنألا ندم تحبصأ ثيح قشمد

 ءافلخلا طاحأو مك ١5 ةفاسمل اليل حيباصملاب رانت ةبطرق تناكو

 امو نيرظانلل ةلبق تناكف ءانغلا قئادحلاب سلدنألا ندم نويومألا

 ::لاللاو ةيظعلاب قطني اتا نم انلاةوفلخوهوكرت

 : مه نويومألا سلدنألا هاكحو

 ماع ىتح - (شيرق رقص) بقلملا لخادلا نمحرلا دبع #
 ةيرجه

 ١6٠١ ماع ىلإ ١؟ماع نم  نمحرلا دبع نب لوألا ماشه

 . ةيرجه

 . ةيرجه ”٠١ ماع ىلإ 185 ماع نم  ماشه نب مكحلا *

 774 ماع ىلإ ٠١5 ماع نم  ماشه نب طسوألا نمحر لا دبع #



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسا سامىك»

 . ةيرجه 71/0 ماع ىلإ ؟57/ ماع نم دمحم نب رذنملا *

 . ه١٠٠1 ماع ىلإ 71/5 ماع نم دمحم نب هللا دبع #

 76٠ ماع ىلإ 5٠١ ماع نم  رصانلا ثلاثلا نمحر لا دبع *

 . ةيرجه

 . ةيرجه 177 ماع ىلإ 0 ٠ ماع نم  نمحر لا دبع نب مكحلا

 . ةيرجه "99 ماع ىلإ 77 ماع نم  مكحلا نب يناثلا ماشه *

 : فئاوطلا كولم

 امدنع ( ه477) ماع سلدنألاب فئاوطلا كولم رصعأدب

 « سلدنألاب ةيومألا ةلودلا طوقس روهج نب مزحلا وبأ ريزولا نلعأ
 سلدنألا ءارمأ نم ريمأ لكل ءدبلا ةراشإ ةباثمب نالعإلا اذه ناكو

 . هتاعطاقمو هكالمأ ىلع ةريغص ةليود ءانب ىلإ مهنم دحاو لك هجتيل

 ةمكاحلا رسألا هذه تغلبو « هيوذو هلهأ نم همكاح ةرسأ سسؤيو

 : اهمهأ ةرسأ نيرشع نم رثكأ

 . (ه5/5 ه5 ١ 5) ةيليبشإب دابع نب ةلود

 . (ه559 -ه5751) ةبطرق يف روهج ىنب



 هوو حجل نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 .(ه5594-ه1501/) ةقلاب دومح ينب #

 . (ه5/87 - ه4 )٠7 ةطانرغب يريز ىنب *

 . (ه01750-ه١٠541) ةطسقرسب دوه ىنب

 . (ه59ا/- ه57٠5) ةلهسلاب نيزر ىنب *

 .(ه5ا/8-ه0٠٠5) ةلطيلطب نونلا ىذ ىنب *

 . (ه5/17 ه5 )١1 سويلطب يف سطفألا ينب *

 : نيطبارملا ميلود

 ةرتفلا يف سلدنألاو ايقيرفإ برغ لامش نيطبارملا ةلود تمكح

 ةمصاع ساف ةديدجلا ةلودلا تذختاو « م1151 ىتح م07١1 نم

 . شكارم ىلإ اهدعب تلقتنا ثيح م87١1 ىتحو ٠١07 نم ال

 ةنوتمل ةليبق مهف ةلودلا هذه اوسسأ نيذلا نوطبارملا امأ

 اهسسأ يتلا ةكرحلا عابتأ ىلإ ةيمستلا لصأ عجري |منيب « ةيناتيروملا
 نوموقي ةلمح لك دعب نوطباري نوطبارملا ناكو « نيساي نب هللا دبع
 + عيرالا اذ يلمح اهوهودلاب

 : مه كولم ةعبس نيطبارملا ةلود يف مكحلا ىلوت دقو

 .م 158- 585  رمع نب ركب وبأ #
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 .م 1١1١-1١57 / نيفشات نب فسوي *

 .م ١١57-1١١ فسوي نب ىلع *

 .م ١١57 - ١١517 ىلع نب نيفشات *

 .م ١١57-١١55 نيفشات نب ميهاربإ #

 .م 1١-1١51 51/ ىلع نب قحسإ *

 .م "٠١57037 ٠١517 نيكاكالات نب نيفشات نب فسوي

 يسلدنألا بارتلا نع عافدلا نع فئاوطلا لود فعض ببسبو

 بلط « نابسألا يديأ يف ةلطيلط طوقسو ينابسألا موجحلا دض

 نب فسوي ريمألا برغملا يف نيطبارملا دئاق نم ةنوعملا نويسلدنألا

 ةميزهب هتدعاسم تهتناو سلدنألا ةدعاسمل به نأ نيفشات

 لشف هنكل ندملا ضعب ةداعتساو ةقالزلا ةعقوم يف نابسألل ةحساك

 تحبصأو « فئاوطلا كولم ىلع ءاضقلاو ةلطيلط ةداعتسا يف

 نع اوعفاد نيذلا سلدنألا يف نيطبارملاةل 3 ةعبات سلدنألا

 نع عافدلا يف اولشف مهنأ الإ عقاوم ةدع يف نابسألا دض سئلدنألا

 ةلود تراهناو نيدحوملا ةدايقب برغملا يف ةروثلا مايقب ةطسقرس

 . نيدحوملا ةلود ىلإ سلدنألا مكح لقتناف نيطبارملا



 ترموت نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ دي ىلع ةلودلا هذه تسسأت

 ةغره ةليبق ىلإ بسنيو (م١5١١1  م9١٠؟/هه15 )546 

 . ه5 بلاط بأ نب يلع نب نسحلا ىلإ بسنت اهنإ : ليق يتلا برغملاب

 رمألاب رهج مث نمو « رظتنملا يدهملاب هسفن هللا دبع وبأ بقل

 مامإلاو رظتنملا يدهملا هسفن اعدو « ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب

 نآرقلل ةرشابملا ةساردلا ىلع موقي هقفلا يف اجهنم ذختاو « موصعملا

 يف ةدئاس تناك يتلا ةيهقفلا لئاسملا عورف ةسارد نود ةنسلاو

 . يكلاملا بهذملا ىلع كاذنآ برغملا

 نينلعم ديحوتلا ىلإ ةوعدلا لعةلودلاهذه تماقدقو

 مهيف اوأر ثيح مهنم كلملا عزن ىلإ نيعاد نيطبارملا عم مهفالتخا

 . هميلاعت ىلع اجورخو نيدلا يف اعادتبا
 1١1517 -”١١177. ىموكلا ىلع نب نمؤملا دبع *#

 1١1485 -١1١77. نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي وبأ *

 ١١85. -94١١ةروصنملا فسوي نب بوقعي فسوي وبأ *

 1١1١١-1١1١14. فسوي نب بوقعي نب رصانلا دمحم
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 سلدنألا يف ةرجهلل سماخلا نرقلا

 ملاعلا ةرهوج رصم يف سلدنألا
 فئاوطلاو قزمتلا نرق

 نرقلا لالخ سلدنألا يف ةيسايسلا ةلاحلا نع ثيدحلا ةيادب يف

 رماع ونب ةبطرق ىلع اهيف رطيس يتلا ةرتفلا ىهو « ةرجهلل سماخلا
 ءاقلإب يفتكنس اننإف  دابع ونبو روهج ونبو ةنتفلا رصع مهالت مث

 يف ةبلغلاو مكحلا ترواعت يتلا ىوقلا هذه ىلع ءوضلا ضعب

 . ةروكذملا ةرتفلا لالخ سلدنألا

 يناطحقلا ( روصنملا ) رماع ىبأ نب دمحم رماع وبأ حجن دقل

 ماشه رمألا ىلوت امدنع سلدنألا يف مكحلا ىلإ بوثولا يف يرفاعملا

 يف اًيبص هفلخو هوبأ تام يذلا ( ه"494 )77  مكحلا نب

 حجن يتلا ©« حبص » همأ هتياعر ىلع تماقف « هرمع نم ةرشاعلا

 عاطتسا دقو « هئاكذو هتراهمب « هيلإ اهتلاتسا يف رماع ىبأ نب دمحم

 . ةدئاس تناك يتلا سئاسدلاو نتفلا روحب ضوخمي نأ رماع ىبأ نبا

 يقيقحلا مكحلا ةورذ منستي نأو « اًرفاظ ئطاشلا ىلإ جرخي نأو



 « هو حصص ىفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 ثيحب « دوقع ةثالث ىلع ديزت ةرتف هدعب نم هترسأو وه سلدنألل

 ناك نإو ةيومألا ةفالخلا ىلع ةبقحلا هذه لالخ ةيرماعلا ذوفن ىغط

 . اهمساب مكحلا

 سلدنألا ىلإ داعأ امك ؛ ةيعرلل نمألا ريفوت يف روصنملا حجن دقو

 اًسمخ غلابلا همكح لاوط ةوزغ نيسمخب ماق ذإ « اهتبيه ةيمالسإلا

 . "طق اهيف مزهي ل ةنس نيرشعو

 مل يذلا « كلملا دبع هنباو (ه 147 ) ةنس رماع يأ نبا ةافوبو

  ةردقمو ةيافك هيبأك ناكو « تاونس عبس نم رثكأ همكح مدي

 .(م9١١٠-ها"49) ةنس تهتنا دق ةيرماعلا ةلودلا رتعت (بتافوب

 لك نم مغرلاب  رماع يبأ نبا هبكترا أطخ ربكأ نأ ةقيقحلاو

 نيح سانلا سوفن نم ةيومألا ةفالخلا ةبيه لازأ هنأ - هتاتسح

 ربكأ نم ناك اذه لعلو « بعشلا نيبو اهنيب لصفو « اهيلع طلست

 يتلا ةنتفلا تابكن نم كلذ دعب سلدنألا باصأ اميف بابسألا

 رمألا ىهتنا ثيح « ( ه577؟ ىتحو ه0 نم ترمتسا

 "+ ١-١414 برغملا : ديعس نبا رظناو - 1/9 017/8 ةوذجلا : يديمحلا رظنا )0010(

 هذهو -11417217 45-2745 ىشعألا حبص : ىدنشقلقلا رظناو - اهدعب امو

 . /0 ص سلدنألا نع صوصن : ىئالدلا نبا يف تدرو تاوزغلا



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ ب

 لالحمضا رصع سلدنألا لوخد هعبتو « ةيمأ ينب ةلود طوقسب

 ! فئاوطلا رصع وهو « يسايس

 ريثكب ىوقأ يومألا تيبلاب سلدنألا يف سانلا زازتعا ناك دقل

 اًرثأ ةيسنجلا تافالتخالل لعلو ''*” قرشملا يف هب سانلا زازتعا نم

 ةيسايس ةريثك ٍدايأ سلدنألا ىلع يومألا تيبلل نأ اى « كلذ يف
 . مكحلاو رصانلا يدهع ىلع ةصاخبو نورق ةثالث ةليط ةيراضحو

 يف مالسإلل نيصلخملل المأ يومألا تيبلا ناك هلك كلذلو
 تفعضو بولقلا هلوح تفتلا يذلا تيبلا هرابتعاب « سلدنألا

 . تايرصنعلا هتبتع ىلع

 ةرتف - ةبطرقو سلدنألا تشاع رماع ينب ةلود طوقس دعبو

 .( ه1 ةنس ىتح ه 799) ةنس نم تدتما يتلا ةنتفلا

 بارطضاو قلق نم ةرتفلا هذه هب زاتمت ام ىلع ةلالدلل يفكيو

 مهنم ةعبرأ ىلوت ماكح ةرشع اهيف رمألا ىلع بلقت دق هنأ نيريبك
 نم مهضعبوأ'" نييومألا نم ماكحلا ءالؤه ضعبو « نيترم مكحلا

 يلع رظناو ( شماه ) 110- 4 يمالسإلا ندمتلا خيرات : ناديز ىجروج ١(
 . 78 دابع نب دمتعملا : مهدأ

 نمحرلا دبعو « يناثلا ماشهو « مكحلا نب ناهيلسو « ماشه نب يناثلا دمحم : مهو (؟)
 ماشهو « نمحر لا دبع نب ثلاثلا دمحمو « ماشه نبا سماخلا نمحرلا دبعو عبارلا

 . ( 717.17 146- 4 ىشعألا عبص : يدنشقلقلا : عجار ) نمحرلا دبع نب ثلاثلا



 بح ل نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 ء (ه5٠14) ةنس ةبطرق يف ةطلسلا ىلع اولوتسا نيذلا ''”دومح ىنب

 نوقلطيو « نوؤاشي امك نولزعيو نولويف مكحلاب نوثبعي اوذخأو

 رثكأ مكحلا ءافلخلا ضعب يلوت نأ يهيدبو « مهل ولحي ام باقلألا نم

 . ةيومدلا تابالقنالا بولسأو ةرئادلا نتفلا ريثأتب ناك ةرم نم

 تككفت نأ دعب « سوفنلا نم نيدلا ةورع تكفنا دقو

 « ربربو « برع نيب اًيسنج اعارص رمألا حبصأف « مكحلا ةيعورشم

 . ضعب ىلع ىراصنلاب مهضعب ناعتساو «''' ةبلاقصو

 مايأ تايرخأ ين مكحلا نب ماشه يعرشلا ةفيلخلا سحأ دقل

 سلدنألاب طيحت نأ كشوت ىتلا ةثراكلا قمعب ةيرماعلا ةلودلا

 يف اًريسأ ودعي ال رماع ينب مامأ هنأب سحأ | « ةيومألا ةفالخلابو

 ." مكحلا ةفد نع اًيصقم سانلا نع اًبوجحم « هرصق

 ىلإ لصي نأ - ةيومألا ةفالخلا ةرورضب نينمؤملا ةنوعمب  عاطتسا دق

 دومح نب ىلع نب يحيو دومح نب نومأملا مساقلا « دومح نب رصانلا ىلع: مهو )١(
 ش .( قباسلا ناكملا عجار )

 دمحم رظناو 1٠”7« . ١775ص سلدنألا يف نيملسملا عم : ةبيبح ىلع .د رظنا (0)

 . 3١7١ فئاوطلا لود نانع هللا دبع نب

 . 7١4 ةيمالسإلا بوعشلا خيرات : نالكورب رظنا ()



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ دم

 ١7 ) ؟'" ةيعادتملا ةيمأ ينب ةفالخ ةداعإل ةريخأ ةلواحم يف مكحلا

 يف ةيمأ ينب نإف -(م )٠٠١8 ( ه7494 ةنس ةرخآلا ىدامج

 , اليوط لاضنلا ناديم يف دومصلا ىلع نيرداقب اونوكي مل« سلدنألا

 ةيخيراتلاو ةينيدلاو ةيبدألا لماوعلا دعب مهيدل نكت مل مهنأل كلذ

 روصنملا اهاضمأ يتلا ةرتفلا لالخ هنأ امك . "اهب دتعي ةيدام ةوق

 يف ةبلاقصلاو ربربلا ىلع دمتعا دق ناك مكحلا يف رماع يبأ نب

 ىتح ؛« روصنملا » يفوت نإ امو « هلامعأ ةيقب يفو هشويج نيوكت
 اهنأ نع الضف « اهيلع ءاضقلا لهسلا نم سيل ةوق ءالؤه حبصأ

 اذه لظ يف - انكمب دعي ملو « اًريثك ةيمأ ينب نايك نم تفعضأ
 « ””رقتستو تبثت نأ - ةيومأ ريغ وأ ةيومأ - ةطلس ةيأل - عضولا
 يدهملا ةفيلخلا نيب تعقو ىتح ليلق ريغ ضمي ملف . . . اذلو

 ىلإ « ديؤملا اًماشه » ةفيلخلا تداعأو « هتايحب تدوأ ةنتف ربربلاو

 سأر ىلع كلذ ناكو « اهنع ةنس نيثالثو عبرأ ةبيغ دعب ةفالخلا

 ةلودلا : نانع هللا دبع نب دمحم رظناو « 87:85 بجعملا : يشكارملا رظنا )١(

 . م568١ رصم ةعبطم ١ط ١ 55ص ةيرماعلا

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ةعبطم ١7 فئاوطلا لود : نانع هللا دبع نب دمحم رظنا (0)

 .م55

 . 8” بجععملا : ىشكارملا رظنا (9)



 « 0 حصص ىفستلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 . يرجهللا عبارلا نرقلا

 ماوعألا «  نايح نبا ١ نع القن - « ماسب نبا » انل فصيو

 -(م51١١1-9١١15)_(ه ٠5ا!/- 5٠9 ) ةنتفلل ىلوألا ةعبسلا

 ًادبملا تاهيرك « تاموئشم اًباعص تادكت اًدادش تناك » امنأب

 قروف الو « فيح اهيف مدعي مل « ةمتاخلاو ىهتنملا ةحيبق « ةحتافلاو

 . ةريسلا ريغت عم « روذحم دقف الو « رورس مت الو « فوخ اهيف

 : نمألا نعظو « ةيصعملا ءالتعاو « ةنتفلا لاعتشاو ةبيطا قرخو

 - كلذك نايح نبا نع القن  انل فصي امك  «؟' ةفاخملا لولحو

 نبا لتق نأ دعب ( ه 5١5 ) ةنس ةبطرق ىلع عيوب يذلا يفكتسملا

 ""”رهظتسملاب فورعملا ماشه نبا ©« سماخلا » نمحرلا دبع همع

 مو ١ : هلوقب كلذ ماسب نبا فصي. . . لاذرألا ضعب ةدعاسمب

 هلسرأ امنإو ء« ردص الو درو يف رمألا اذه نم ىفكتسملا اذه نكي

 كم ادع قرع دون ناك نإ ع ةياوو ةنيغات طرن :لغأ نع ناس
 لدت ةلخ لك نع الطاع « ةلاهجلا ىلع الوبجم « ةلاطبلا ىلإ اعطقنم

 . ةقدصلا بلط زاجتسا ىتح قلمأف « ةنتفلا هتضع « ةليضف ىلع

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم 70ص لوألا دلجملا لوألا مسقلا « ةريخذلا )١(

 . ١4ص بجعملا ىثكارملا رظناو

 امتع اجوبؤول ت6 ةاريجلا ةلخلا :نابألا نيا ى عهرعرظلا(6)
 . ١-05 برغملا : ديعس نيارظناو



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ 0

 يف هتيب لهأب فسخلا مايأ - سلدنألا خرؤم نايح نبا يأ - هتيأر

 دصقي « هرمأ ريقحتل لاقتعالا هقحل نمم نكي ملو « ةيدومحلا ةلودلا

 يلكت اهتاكز نم مهلأسي مهتالغل مهمض ناوأ ةحالفلا لهأ
 الت ةطاخغو

 ىلع عقت ال ةنتفلا ةيلوؤسم نأ ركذن نأ انيضتقي فاصنإلاو

 ربربلاو برعلا اهيف لمحتيو « عيمجلا ىلع عقت لب « اهنيعب ةفئاط
 بهذي ام سكع ىلع كلذو « ةيواستم نوكت داكت اًرادقأ ةيمأ ونبو

 ربربلا ليمحت نم مزح نبا مهنمو  نيخرؤملا نم ريثك هيلإ
 . "''ههدحو ةيلوئسملا

 ةماع ةنتف ناك ةرتفلا هذه يف سلدنألا باصأ ام نأ قحلاف

 طوقس ىلإ اهتياهن يف تدأ دقو « اهتايلوؤسم عيمجلا لمحتي
 كرتعم ىلإ توهف  ةدحاو ةفالخ اهمكحت تناك يتلا - سلدنألا

 تناك نأ دعب سلدنألا تلاحتساو « ىضوفلاو قزمتلا نم عورم

 قراط لبج قيضم ىلإ الاش ةريود فافض نم دتمت ةدحوم ةلتك

 ئطاش ىتح اقرش ةنوكرط نم ضيبألا رحبلا ئطاش نمو « ابونج
 اهطبرت ال ةرثانتم عاقرو ةقزمت ءالشأ ىلإ « ابرغ يطنلطألا طيحملا

 نايبلا : ىراذع نبا رظناو 8٠١ ص لوألا دلجملا لوألا مسقلا ةريخذلا )١(

 . ١-05 060.٠ برغملا : ديعس نباو ١5٠ -” برغملا

 . « دومح ىنبا نييولعلا ةلود نع هثيدح يف ١ -٠5: بيطلا حفن : ىرقملا رظنا (6)



 هوو حس لل نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 : 7” 36 شم ةطئاو هنأ

 ىلع سلدنألاب  نييومألا  ناورم ينب كلم ضارقنا ناكو

 ."'”اًموي نيعبرأو ةثالثو ةنس نيتسو نامثو نيتئام سأر

 -(م0٠7١1051-ه4751) ةنس نأ ركذن نأ انه يرورضلا نمو

 رايها ةيادب تناك - سلدنألاب ةيومألا ةفالخلا اهيف تطقس يتلا

 . ةيسلدنألا ةريزجلا هبش يف يمالسإلا دوجولا

 مزحلا ىبأ ةيلوؤسم لوح يأرلا يف فالخلا نم مغرلا ىلعو

 نإف  هرودل يخيراتلا ريدقتلا لوحو « روهج نبا دمحم نب روهج

 قحتسي نم دوجو مدع ةجيتن - اًيمسر نلعأ يذلا وه لجرلا اذه
 دهع ةيادبو « ةيومألا ةلودلا طوقس - ةيمأ ىنب نم ةفالخلا بقل
 اهمكحيس هنأ معز يتلا « ةبطرق مكحب هسفن هراثكتساو . فئاوطلا

 هنأش راعش نم رثكأ نكي مل عبطلاب كلذ نكل « اًيعامج اًيروش اًيكح

 !! تاراعشلا رئاس نأش

 يف ةلصافلا ةضمولا هذه « يرقملا ” انل روصي عيدب بولسأبو

 . . روهج نب اهرامث ينجو « ةريثك فورظ اهل ْسَدَهَم يتلاو « خيراتلا

 )١( ةيرماعلا ةلودلا : نانع ١7/4 - فئاوطلا لود ١١ .

 ءاريسلا ةلحلا : رابألا نبا (؟) ١ -8 .



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ د---4

 : لوقيف

 ةفالخلا دقع رثتنا امل هنإ مث « نييومألا ءارزو اوناك روهج ونبو »

 مسا ىدعتي نأ ريغ نم روهج نب مزحلا وبأ ريزولا ةبطرقب دبتسا
 . « . . هطيطخت يف ىلوألا ةلحرملا تناك هذهو . '” ةرازولا

 تفرشف ةيرماعلا ةلودلا يف ريزو - مزحلا وبأ ناك دقو )

 ةنتفلا بقاعو « تضرقنا (لف « هلالقتساب تفرتعاو « هلالجب

 : امتدشو ةفالخلا ءابعأ ىلخو « اهتدم ريبدتلا نع زيحت « تضرتعاو

 . 2''”ربديو مهعمرمألا ربديو «ربديو ءارزولا كئلوأ عم لبقي لعجو

 امأ  ةيهادلا مزحلا ىبأ طيطخت يف ةيناثلا ةوطخلا ىه هذهو

 ةلودلا تضرقنا » امدنع تناكف « ةمساحلاو ةثلاثلا ةوطخلا

 كلذ دنع ةبطرق ىلع ىلوتساف - ةيرماعلا ةلودلا تعفتراو « ةيومألا

 . اهفئاخ نمأ اًطبض اهطبضو « مزعلاو دجلاب اهرمأ ربدو « مزحلا وبأ

 ىضقو « راطف وجلا هل الخو « اهفئاطو ةنتفلا كلت قراط عفرو

 1077 الجو الاو تانابللا

 )١( بيطلا حفن 585-1١ .
 . . قباسلا ناكملا )0

 : رظناو . "5-54 حبصلا : يدنشقلقلا رظناو 187« ١-7587 بيطلا حفن ()

 . 4١ - 4١ دابع نب دمتعملا : مهدأ ىلعو ١١77 5 ةعوسوملا : يبلش دمحأ : د
 . ٠١ فئاوطلا لود نانع هللا دبع دمحم رظناو



 « عري حصص نفعل دايز نب قراط :قارصبإ ةروطسأ
 ةعراصتملا ةثالثلا رصانعلا نيب سلدنألا دقع اذه بقع رثتناو

 ةيلاقصلاو « يبونجلا ءزجلا يف ريربلا : ''' ةلود نيرشع نم رثكأ ىلإ
 . '""برعلا تارسأ نيب تناكف دالبلا يقاب امأ ء يقرشلا مسقلا يف

 > : كلامملا هذه نمو

 اهتحت جردنيو « ( يسلدنألا قرشلا يف ) ةيرماعلا يلاوم - ١

 دهاجم ) مكحو « ةيسرمو ةيرملل ( يرماعلا ناريخ ) مكح

 |امههمض نأ ىلإ ( ه 558 - 5٠٠١ ) رئازجلاو ةينادل هنباو ( يرماعلا

 . مهكلم ىلإ دوه ونب

 تعسوت مث « ةقلامو ةطانرغ يف ( بونجلا يف ) يريز ونب - ؟

 سورا منام ننال نول اد نار ردن تيما

 . ةلهسلا باحصأ نيزر ونبو « ةلطيلط يف نونلا يذ ونبو

 نيذلا « ( ه 585 5١5 ) ةيليبشأ باحصأ دابع وئنب

 ا ياكرنلا ل ودوع ةلودوكا ا رجس تس وسرت راق
 يف نويرهفلا مساقلا ونبو « ةطسقرس باحصأ دوه ونبو

 . ١١5 فئاوطلا لود : نانع رظنا )١(
 . ( ةلماكلا توريب ةعبط 7١) 1 ةيمالسإلا بوعشلا خيرات نالكورب رظنا ()

 . 7١ 1/ قباسلا عجرملا رظنا ()



 رفسلل دايز نب اقراط قارحإ ةروطس ل 4
 . ةريزجلاب نوينسحلا دومح وئبو « تنوبلا

 مهترامإ لمشتو « ةبطرق يف ( ةيومألا يلاوم ) روهج وثب - :

 5٠ دعب ةبطرق تطقس دقو ''' ذيأو ةسايبو نايج لثم ىرخأ اًندم
 ينب ةلود - يلاتلاب - تلازو « دابع ينب دي يف مهمكح نم ةنس

 نوع

 . ةطلسلا ىلع سفانتلا نم عون تارامإلا هذه نيب دجو دقل

 « توعنلاو باقلألا ذاختاو . ضعبلا مهضعب باسح ىلع عسوتلاو

 هذهو « كلم بقل اهنم لك سيئر لمحي لود تس تارامإلا هذه:

 ؟ةفلامو# دعس او م ةقوهر فوذا ليفت ووتةيظ رق نه لوذلا

 . '” ةطانرغو « ءارضخلا ةريزجلاو

 ريثك ناك دقف « اًيلكش الالقتسا تارامإلا هذه لالقتسا ناكو

 دمحأ روتكدلا رظناو ءاهدعب امو 7 18ص ىشعألا حبص : يدنشقلقلا رظنا )١(

 سابع ناسحإ رظناو ءاهدعب امو 5-١١17 يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم يبلش
 .اهدعب امو 7١ص نيطبارملاو فئاوطلا رصع ( يسلدنألا بدألا خيرات )

 سلدنألا يف نيملسم ا عم ةبيبح يلع .د رظناو 8 2 1/ دابع نب دمتعملا مهدأ ىلعو

 7 71/8 ماعلا برعلا خيرات : ويديس (0)



 وو حس نفعل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 . ةلاتشق كلم شنوفذألل ةيزجلا عفدي اهنم

 ةرادإو ةسايس نم تارامإلا هذه هجهتنت نم ةيحان نم امأ

 « ءامدلاب ةنيهتسم « ةدبتسم مظن اهلكف « ركذي توافت اهنيب سيلف

 بالجتساو « ''” نارمعلا بورضو فرتلا بابسأ نم ةرثكم

 نم اهنيب أشن دقو » . ءارعشلاو ءارزولاو باتكلا نم نيقفانملا

 هررض مكحتساو « هعفشو هرتو ددعتو « هعفد زوعأ ام دسافملا

 . 12'”هعفد نكمي مل ىتح

 « كرتشم يبيلص ودع ةهجاوم يف مهاوق دحتت نأ نع اًضوعو

 اودمصي نأ اوعيطتسي ملف « مهاوق تفعض ىتح اولتاقتو « اوتتشت

 نأ يف اًببس ةيلخادلا مهيورح تناك كلذك « ىراصنلا تامجه مامأ

 ىراصنلا نم تاوقب ءارمألاو كولملا ءالؤه ضعب دجنتسي

 ةصرفلا حاتأ ام « نيملسملا كولملا نم مهيسفانم ىلع اهب اونيعتسيل

 سلدنألا ضرأ نم ءازجأ عاطقتسا يف اوءدبي نأ ىراصنلل

 دادرتسالا ةلحر  ذاشلا رصعلا اذه نم  اوءدبي نأو « ةيمالسإلا

 . ةبيئكلا ةليوطلا

 . ا« ١5 ص ( نيطبارملاو فئاوطلا رصع ) سابع ناسحإ -()

 ىفطصم قيقحتب ١ - 5١٠ ضايع ىضاقلا رابخأ يف ضايرلا راهزأ : يرقملا (؟)
 1 5١9 فئاوطلا لود نانع هللا دبع دمحم رظناو « هئالمزو اًقسلا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ 05

 . ىبلدنألا خيراتلا يف زرابلا اهرودل ارظن « ةمهم ةناكم - مزح

 ةلود مايق نم دتمت اهنإ انلق يتلاو ء اهل خرؤن يتلا ةرتفلا يف ةصاخعبو

 . يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا ةياهن ىتحو رماع ينب

 نم ريثك اهفصي اى  قحب تلاز ام ةبطرق تناك ةرتفلا هذه يفو
976 8 )00( , ِ 

 نم اهباصأ ام لك نم مغرلا ىلع '' « ملاعلا ةرهوج » - نيخرؤملا
 . نحب

 نأ انم قحتست اهنإف اذه انثحب يف ةصاخ ةناكم ةبطرقل تناك املو

 يذلا رصعلا ىلإ لصن ىتح ةيخيراتلا ةساردلا نم ديزمب اهصخشن

 . هل خرؤن

 اهيلإ هلسرأ يذلا « ىمورلا ثيغم » دي ىلع ةبطرق حتف ناك

 ه 41“ ) ةنس مرحملا يف اهحتفو « رهشأ ةثالث اهرصاحف « قراط )
 2«( 598 ل 1

 . © سراف ةئاعبس اهماوق ةوقب (م 1/١1 ربوتكا

 : اهنم ةثالث : راودأ ةعبرأب ترم دق ةيمالسإلا '"'' ةبطرق نأ عمو

 . ١718 زجوم خيرات برعلا : ىتح بيليف .. (0)

 . 4- ”'برغملا نايبلا : يراذع نبا (0)
 ىرجملا نم نميألا بناجلا ىلع رحبلا حطس قوف امدق 77٠ ةبطرق عفترت (©)

 - ىلع اريثك ةبطرق مسا رسفيو « ريبكلا رهنلا يأ ( ريفوك لدوج ) رهنل يسيئرلا



 عني ح ص نفعتلل دايز نب ةقراط قارحإ ةروطسأ

 روهدت رصع عبارلا رودلاو « ''' راهدزاو « ومنو « ءاشنإ راودأ

 ىلع ةبطرق تظفاح ءافلخلا رصع لالخ هنأ ىلإ ”"  لالحمضاو

 . ” ”دادغب دعب ايندلا يف ةنيدم يناثو ءابروأ يف ةنيدم مظعأك اهتناكم

 1١775 ١15١1١. رصنتسملا فسوي

 17 21991 عولحلا نحارلا دخولا بع

 ١١5١5. _ 7١؟5؟ا/ لداعلا دمحم :

 .17717/- 1177١ مصتعملا ىيحي *#

 .17717/- 1777 نومأملا سيردإ #

 ١557-75 ١١5١. ديشرلا دحاولا دبع *

 # ديعسلا ىلع ١75/4 -١7517.

 يريبيأ مسا وهو ( ةبيطلا ةنيدملا ) ىنعي يذلا يقينيفلا يجاطرقلا مسالا نم هنأ -

 . ( ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ةبطرق ةدام رظنا ) ميدق

 مظتنتو (ه 3٠٠١-٠١75 ) ينالوخلا كلام نب حمسلاب أدبت ةثالثلا راودألا هذه )١(

 ةلحرمو « رصانلا نمحرلا دبع دهع ىلإ يأ ةرامإلا ةلحرم يف ةيومألا ةلودلا رصع

 ْ . قباسلا ناكملا رظنا «م 1١17١ ةنس ه 577 ةنس تهتنا يتلا ةفالخلا

 ربوتكأ 46 ددع يبرعلا ةلجمب لاقم « ةبطرق » : سنؤم نيسح - د رظنا (0)

 57 . ١

 . قباسلا ناكملا ()



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ل

 * ىضترملا رمع ١1777 -١715/8.

 .11759-1755 سوبدلا قثاولا سيردإ *

 مهكلم عستاف نرقلا فصنو نرق وحن نيدحوملا مكح تدتما

 تفرسأ ةلودلا هذه نأ يه ةقيقحلا نأ ديسب « مهفارطأ تمارتو

 ثيح امل اكفس لودلا رثكأ نم تناك لب ؛ ءامدلا ةقارإ يف اريثك

 . نيطبارملا ةلود ةيفصت يف لئاسولا ىسقأ اولمعتسا

 ةريهشلا « كرألا » ةعقوم يف سلدنأآلا ذاقنإ يف نودحوملا حجن

 نم ةعستملا عقبلا كلت لزي ملو مهل رفغي مل كلذ نأ ريغ ه١09 ةنس

 نودحوملا عرجت دقف . الداع  ىلاعت هللا  نوناق ىقبو « ءامدلا

 . . نوعنصي اوناك اب ءازج ضعب مهضعب دي ىلع لتقلا ةرارم
 اهيف تديبأ ثيح («باقعلا » ةكرعم يف ةسئابلا مهتياهن تناكو

 ىعادتت ةلودلا هذه ناكرأو تقولا كلذ ذنمو « نيدحوملا شويج

 . ها11/ ةنس ىتح

 - 1777” /ه/91/ - ٠*57 ) ( ةطانرغ ةكلمم ) رمحألا ينب ةلود

 .(م ١57

 ةكرعم دعب م ١17/8 ةنس رمحألا نبا دي ىلع تسسأت دقو

 ماع ىتح ةطانرغ ةكلممب ترمتسا نيدحوملا ةلود طوقسو باقعلا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 . يناثلا ودنانرف ديب تطقس نيح مم 5

 دوه نبا ةافو دعب رمحألا نبا اوعدتسا دق ةطانرغ لهأ ناكو

 116 ةنس ناضمر يف اهلخدف « مهيلع اًكاح هولعجيل ه7 ةنس

 عم تامادص ةدع دعب « ةطانرغ ةكلمت تماق اهموي نمو « ه

 يقاب لثم مهل ةيزجلا يدؤيو مهنداهي نأل رمحألا نبا رطضا نابسألا

 . هتكلمم ىلع ظافحلا لجأ نم سلدنألا ءامعز

 : يلاتلا وحنلا ىلع اوءاجف ةلودلا هذه كولم امأ

 ”١7178١57 نبارمحألا»لوألادمحن هللادبعوبأ ١-

 رصن نب فسوي
 ”١١7 ١١ا/ا" نباهيقفلا» يناثلا دمحم هللادبعوبأ ١

 كدمحي

 ١٠7-١١4 نب عولخملا ثلاثلا دمحم هللا دبع وبأ -'“

 ناثلا دمحم

 نفل ير يناثلا دمحم نب رصن شويجلا وبأ -5

 1١١5-١١76 نب جرف نب لوألا ليعامسإ ديلولا وبأ 6

 لوألا دمحم

 امل ا ليعامسإ نب عبارلا دمحم 0-5



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ دلل.
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 معو حس ىفسلل دايز نب قراط :قاوحإإ ةروطتسأ
 ١57١-١11١ دمحم نب عبارلا فسوي جاجحلاوبأ 49

 سداسلا

 ١ ف انؤا" ١ .نقسسوي نس فلسمتلا ةفاشلا ديم نا

 ثلاثلا

 ١550 065 نامثع نب فنحألا رشاعلا دمحم ١

 06-١155 ] سماخلا فسوي

 67-١557 نامثع نب فنحألا رشاعلا دمحم 2”

 1 سماخلا فسوي 14

 0١-١185 دعس نب ىلع نسحلا وبأ 06

 ١587 ١547 يلع نب رشع يداحلا دمحم هللا دبع وبأ 7

 ١4 ١586 دعس نب ىلع نسحلا وبأ 7

 ١6 ١55١ لغزلا دعس نب رشع يناثلا دمحم

 ١54٠-١547 ىلع نبا رشع يداحلا دمحم هللا دبع وبأ 8

 هرموجام جى



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطس لب :>

 دوففملا سودرفلا ةصق

 يداحلا ١ يرجملا سماخلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا تناك

 سلدنألا ىلإ اًريطخ ًءابو اهئاشحأ ىف لمحت « يداليملا رشع

 . ةيمالسإلا

 ىف ةيومألا ةلودلل ةيامح رخآ ةيرماعلا ةلودلا تطقس دقل

 لقأ نييومألا لخادلا نمحرلا دبع دافحأ نأ رهظ دقلو « سلدنألا

 . يسلدنألا مالسإلا ةيامح ءبعب اوموقي نأ نم

 وأ ةطلس نع اثحب سلدنألا ىلإ مهنم ريثك رجاه دق ربربلا ناكو

 نم سلدنألا ىلإ نيحزانلا نم ةعومجم مهو ةبلاقصلا ناكو « ةماعز
 مهرودب نولكشي ةبلاقصلا ءالؤه ناك « ةفلتخم ةيحيسم فئاوط

 . ةيمالسإلا ةينابسألا ةايحلا ىف دوجولا رصانع نم اًرصنع

 ةرغ يسلدنألا دوجولا لكشت ةحطانتملا تايموقلا هذه نمو

 ةيمالسإلا نييومألا ةفالخ تطقس املف . . يرجهلا سماخلا نرقلا

 .. ةيلخاد تانحاشم ىف اهتقاط صاصتما ةجيتن « سلدنألا ىف

 ةيمالسإلا سلدنألا ضرأ قوف ةميقملا فئاوطلا هذه لك تكرحت

 . كالتمالاو ةطلسلا نع ثحبت



 مو حصص وفعتلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ
 ممل نيرواجملا نييحيسملا هجو يف مهاوق دحتت نأ نم الدبو

 مهسلدنأ ذقني لمأك . . داهجلاو مالسإلا ةيار اوعفري نأ نم الدبو

 اولعشأ . . اذه نم الدب . . مهب صبرتملا يبيلصلا يدحتلا نم
 .!! ةيسنجلا تارعنلاو ةيفئاطلا ةيموقلا داقحأ

 « نويسلدنألا اهمساقتي ةلود نيرشع نم رثكأ سلدنألا ىف رهظو

 امبر لب « ةلود ةنيدم لك يفف . . ةلاقصلاو . برعلاو ءربربلاو
 . سفانمو عماط نم رثكأ ةنيدملا مستقا

 فرع يتلا ةسفانتملا ندملا هذه وأ لودلا هذه رمأ رمتساو
 . . ةنس نيسمحخ نم رثكأ اهرمأ رمتسا . . فئاوطلا كولمب اهماكح

 ىراصنلاب مهنم كلم لك لسوتو « نوملسملاو مالسإلا اهيف نهتما
 تسلاتالا خرؤم - '' نايح نبا فقوو « نيملسملا هناوخإ دض
 : هسنج ءانبأل لوقيو بجحلا ءارو ام فشتسي

 مكلحاور اودش سلدنأ لهأاي

 طلغلا نم الإ اهب ماقملا مف

 ىرأو هفارطأ نم لسني بوشلا

 طسولا نم الوسنم ةريزجلا بوث

 )١( لاّسعلا نبا وه تايبألا هذه بحاص نإ ليق .



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ لل 4:

 هقئاوب نمأي ال رشلا رواج نم

 طفس ىف تايحلا عم ةايحلا فيك

 دض اولتكتي نأو « مهثعش اوملي نأ ىف فئاوطلا كولم لشف دقل

 كلم « سداسلا وسنوفلا » مأ ريداقملا بيجع نمو . . ىراصنلا

 كولملا ءالؤه ةياحب رهاظتي ناك « ايروتساو نويلو ةلاتشق

 ةنس اهتميق نم عفري ىتلا تاواتألاو ةيزجلا مهنم ذخأيو « نيملسملا

 اهضرفي يتلا تاواتألا نم هتدع دعي نأ عاطتساو « ىرخأ دعب

 نم وسنوفلا همهتلا ام رخآ ناكو . . مهلك اهب مهمهتليل مهيلع

 ةدعاسمبو لب نييمالسإلا ءالؤه رصبو عمس تحت نيملسملا ضرأ

 . م80١1ه 151/8 ةنس ةلطيلط ةنيدم . . مهضعب

 فئاوطلا كولم نم كلم ربكأ ىدل دكأت ةعقوملا هذه دنعو

 ماهتلالا نم لقأ الو ماهتلالا ديري وسنوفلا نأ « دابع نب دمتعملا »

 مامأ رادقألا هتعضوو . . ذاقنإلا ةليسو ىف دمتعملا ركفو . . لماكلا

 . ٠ هيف رايخ هل نكي مل دحاو لح

 برغملا ىف نيدوجوملا نيملسملا نيطبارم اب دجنتسي نأ ررق دقل

 . ةئشان ةيمالسإ ةوقك ىصقألا



 مو حمص ىضعنلل دايز نب قراطب :قارحإ ةروطسأ
 ءايربك اولذأو « ينارصنلا فحزلا فاقي | ىف نوطبارملا حجن دقو

 لواحي ملو « مالسإلا ندم نم اًريثك اودرتساو .وسنوفلا
 لالخ نم مدقتلا عنص اولواحي مل . . مهسفنأ ءانب نويسلدنألا

 مهناوخإ نم ءاقبلا داريتساو رصنلا لوست اوداتعا دقل . . تاذلا

 . ةيملنمملا ةيزاقملا

 اهداريتساب ةيمالسإ سلدنألا تيقب . . ةقيقح معن . . ةقيقحو

 . . نيرم ينب مايأ مث « نيدحوملا مايأ مث « نيطبارملا مايأ رصنلا

 هنا ب ناب برا عانوا ردا دعا جا سنار

 . بورغلا لبق سمشلا ةجهوك  توملا

 اولشف نيذلا نإف . . هتملك لاق دق ناك ةراضحلا نوناق نكلو

 نأ مهعفني ناك ام ةايحلا ىلع ةرداق ةوق مهسفنأ نم نم اوقلخي نأ يف

 . هودروتسي وأ رصنلا اورتشي

 كلامم رخآ ةطانرغ تطقس م1147 ( ه 8510 ةنس يفو

 . ةدرط رش نوملسملا درطو « سلدنألا يف مالسإلا

 نم هريغو نايح نبا رعاشلا اهب أبنت ىتلا ةياهنلا يه هذه تناكو



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ تلت

 . هللا ةنس نم وه يذلا ءاقبلا نوناق اوكردأ نيذلا ءالؤه

 ةكرح رصتتنت الو « داريتسالاب موقي ال خيراتلا نأ اوكردأ : معن

 هرىجاعو لى



 ك1 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 سلدنألا نم ىرخأ ةصقو
 ىلإ خيراتلا ةكرح لصت امدنعو . . ةياغلل ةئيس ةلاحلا تناك

 يف . . هللا ةعاط اوعلخيو ىرقلا لهأ قسفي نأ دعب: دودسم قيرط

 هذهو. . لاوزلا وه . . دحاو ءيش يف الإ لمأ ال نوكي لاحلا هذه

 ىلع جورخ خيراتلا ريسفت يف ةحيحصلا ةديحولا ةلداعملا يه

 نوناقلا ىلع نيجراخلا يرغي دق هللا نم يبسن لاهمإ . . هللا نيناوق

 ةدايإ . ةدوعلا بابل قالغإ « ءانفلا لماوعل عمجت . . يدامتلاب

 !!ثراوكلا نم ةعومجم لكش يف تومو

 ىف سلدنألا لاح تلصو . . اهلبق امو ةريخألا نيتلاحلا ىلإو

 مظعم طوقس دهش يذلا نرقلا كلذ . . يرجملا عباسلا نرقلا

 - نيح ىلإ  هنم تلفت ملو « ةيسلدنألا ةيمالسإلا ندملاو عالقلا

 . اهفتح تيقل نأ  نينرق دعب ثبلت مل يتلا , ةطانرغ ةكلمت ىوس

 ىمسي ام ةكرح تأدب  ةيبرغو ةيقرش  سلدنألا دادتما ىلعو

 نيحطانتملا « نيككفملا نيملسملا قوست يبيلصلا دادرتسالاب

 ىلإ مهقوست . . ىراصنلا كولم نيب مهئالو يف نيمسقملا . ظافلألاب

 . ريخألا مهفتح



 نفعلل دايز وب قراط قارحإ ةروطسا ل9
 ملف « ءالؤه دقع طرفنا « سلدنألا يف نيدحوملا طوقس دعبو

 ةباجتسا نم وأ « ةعماج ةيمالسإ ةفالخ نم عماج مهعمجي دعي

 ءابب مهقامعأ لعتشت ةقوفتم ةديقع نم وأ «يجراخ ٍدحتل

 ذلو . . مهسفنأ ةعفر نع نوثحبي امت رثكأ اهعفر نع نوثحبيو

 سلدنألا ندم ريثك طوقسل ديهمتلا نيدحوملا طوقس عبت دقف

 برغلا مث . . يسلدنألا قرشلاو « ةبطرقو « ةيسنلبو « ةيسرمك

 !! ةيليبشإ هتمصاع تناك يذلا يسلدنألا

 مهل دب ال مهنأ « نيدحوملا طوقس دعب ةيليبشإ لهأ فرع دقل

 دقو يس يسلب

 ىف نييصفحلا ريمأ يصفحلا ايركز ىبأ ريمألا ىلإ مهتعيب ىاولجْسرأ

 لاجرلا نكل « نيدحوملا طوقس دعب اوعمل نيذلا ءالؤه سنوت

 سانلا ةلماعم اوؤاسأ ةيليبشإ ىلإ يصفحلا ريمألا مهلسرأ نيذلا

 ىف اوؤدبو « مهجارخإل ةيليبشإ لهأ رطضاف . . داسفلا اورهظأو

 مهنيب تدقع دق تناك ةليلذ ةدهاعم اوغلأو « مهسفنأ ىلع دامتعالا

 ( دجلا نبا »اولتقو « ثلاثلا ودنانرف ينارصنلا ةلاتشق كلم نيبو

 ةلذتسملا ةسايسلا ريصنو « ةروكذملا ةدهاعملا عورشم بحاص

 . ىراصنلل



 مو حج حل وفعلا دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 نوعلا اودقف دق مهنأ ذإ « ةيليبشإل ةياهنلا ةيادبب اًريذن اذه ناكو

 ىلع اًبرح  ةدهاعملا مهعطقب - اونلعأو . . يجراخلا يمالسإلا

 . اهوخدل ةأيهم مهفورظ نكت مل « ةلاتشق

 : ةيليبشإ دض ينارصنلا كرحتلا ةيادب ه5 5 ةنس تدهش دقو

 كلذ ناكو . . ماعلا اذه ىف ةيليبشإ ةيماح ىلع نويبيلصلا ىلوتساو

 ! . . ودن انرف عم هتدهاعمل اًمفو ةطانرغ كلم رمحألا نبا ةدعاسمب

 ىلإ ىرخأ ةرم ةينارصنلا شويجلا تمدقت يلاتلا ماعلا ىفو
 ندملا نم تارشع ىلع ءاليتسالا يف تحجن دقو « ةيليبشإ

 لاجقلا نم ندملا هذه هعنمو « رمحألا نبا لخدت لضفب ةيمالسإلا

 بئاتكلاب تاهجلا عيمج نم اهقيوطتو ةيليبشإ راصح متو

 نيكرتشم « ملسملا رمحألا نبا اهدوقي يتلا ةبيتكلابو . ةينارصنلا
 ءاهلهأ ديرشت يف !! نظن هيف ةلماعلا ةقبطلا ةدحو مساب - اًعينج

 ةيمالسإ ةبراحم ةيار دوجو لعلو . . اهب مالسإلا ةوعد قحسو
 نويعب اهاّقلت ةبرض ّدشأ ناك . . نورصاحملا نوملسملا اهحملي
 !! نولسبتسملا ةيليبشإ لهأ ةيكاب بولقو



 رفسلل دايز نب اقراط قارحإ ةروطس بك +

 ةنس نم اًوحن ءافرشلا نوملسملا ةيليبشإ لهأ فقودقل

 اوحجن دقو . . رمحألا نبا نم موعدملا ينارصنلا راصحلا نوعفادي

 . ةرم ريغ ةميزهلاب مهوباصأو نيمك نم رثكأ يف ىراصنلا عاقيإ ىف

 نود برغملاب داجنتسالا « مهراصح يف مهو  اولواح دقو

 أاوحجن ىتح « ىراصنلا ىلع تادجنلا تلاوت امنيب . . ىودج

 تدفنف . . ةيليبشإ يف نيرصاحملا نيملسملا نع نؤملا عنم ىف اهببسب

 !!. . . ةدهجملا ةنيدملا لاصوأ يف بدي عوجلا حبش أدبو تاوقألا

 مهتنيدم نم نويليبشألا نوملسملا جرخو . . هللا ءاضق ناكو

 ةينابسأ ةيمالسإ ندم ىلإ نيحزان اوجرخ . . ةدهاعملا طورش قفو

 !! تطقسأ نأ ثبلت مل ىرخأ

 20 داع ولع وف

 لاتق نود تملتسا يتلا ندملا تائم يف نوملسملا ءالؤه ناك ول

 اودحتا دق اوناك ول . . توملا نم افوخ وأ «رمحألا نبا ةطساوب

 ةجيتنلا تناكأ. . فرظ يأ تحت اولتاق مهأ ول وأ . . اولتاقو

 ؟ سلدنألا يف نوملسملا هيقل يذلا لاحلا اذه نم ارش حبصتس

 ىلع جورخلا متي امدنعف . . خيراتلا ةكرح يف هللا نس اهنكل



 «و) حم ل نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 ققحتتف . . ةدوعلا باب قلغيف ءانفلا لماوع عمجتت هللا نيناوق

 ةنس . . ثراوكلا نم ةعومجم لكش يف توملا ققحتيو . . ةدابإلا

 هرمجاعجىي



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ لع)

 طقسي سودرفلا نم نكر
 سيلو « ملعتملا ذيملتلا ىقلت هنم ىقلتت خيراتلا ىلإ بهذت نيح

 كعمتجمو كسفن أرقت كنأ كعوري « رباكملا رجحتملا ذيملتلا ىقلت
 رودي ام نأب سحت داكتو « هتاحفص ضعب ىف كرصع ثادحأو

 نونظي نيذلا نأو « خيراتلا باتك نم ةعبط رخآ الإ سيل كلوح
 مهسفنأ نونظي وأ  اهلضفأ يأ  خيراتلا تاقلح رخآ مهسفنأ

 نوزاتمي « نوعودخم موق كئلوأو ءالؤه . . خيراتلا ةرئاد جراخ

 . ةطرفملا ةجاذسلاو ديدشلا ءابغلاب

 رصتنا يوق ٌودع ةصق نكت مل سلدنألا نم انجورخ ةصق نإ

 انعايض ةصق . . انسفنأ مامأ انتميزه ةصق تناك ام ردقب انيلع

 انفع اهيعس قرشا كانوا كأن [ك انفعي اهضعي انلكأو

 ةنس سلدنألا يف مالسإلا لقاعم ربكأ ( ةبطرق ) طوقس ناكو

 . سلدنألا يف ماتلا انطوقسل ةياهنلا ةيادب ه7

 كلم ندابي نأ ىلإ ةطانرغ ةكلمب سسؤم رمحألا نبا رطضا دقو

 نأو « ةنس نيرشع ةدمل اًحلص هعم دقعي نأو « يبيلصلا ةلاتشق

 نم اهب قحلي امو نايج ةنيدم  حلصلا طورش ىلع ءانب هل ملسي



 أ عرب حج ص نفعتلل دايز نب ةقراط :قاوحبإ ةروطتسا

 ةعلقو « راجحلا غيبو « ةنوجرأ نع لزني نأو « لقاعملاو نوصحلا

 دهعتو ةلاتشق كلمل ةعاطلاب فرتعاو . . ةريتنرفلا ضرأو « رباج

 يديفارم فلأ نوسمحو ةئام اهردق ةيونس ةيزج هيلإ ىدؤي نأب

 ! ( نيملسملا ) هتادعأ دض هبورح ىف هنواعي نأو « ( ةينابسألا ةلمعلا )

 نيملسملا برضل غرفتيل حلصلا اذه ةلاتشق كلم لغتسا امدنعو

 . . هلك سلدنألا يبرغ ةدعاق ةيليبشإ ةنيدم مجاه « نيرخآلا

 مساب ) هعم اهمجاهت رمحألا نبا اهلسرأ ةيمالسإ ةبيتك كانه تناكو
 ةفاقثلا ةرضاح ةيمالسإلا ةيليبشإ تطقس ام ناعرسف ( !! ةيمدقتلا

 ه57155 ةنس ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف ديب  ةعيفرلا ةيمالسإلا

 دعت ملو « ميظعلا ةطانرغ ةكلمم سسؤم - رمحألا نبا ةنوعمبو

 !! مويلا كلذ ذنم مالسإلا ىلإ ةيليبشإ

 ةلاتشق كولم نيبو رمحألا نبا نيب حلصلا دمأ ناك امدنعو

 . . حلصلا ديدجتل رمحألا نبا ىعس ( ةنس نيرشعلا ) دعب يهتني

 : ليق مالسإلا دالب نم ريبك ددع نع ةلاتشقل لزانت كلذ ليبس ىفو

 ! نصحو دلب ةئام نم رثكأ تغلب اهنإ
 فئاوطلا كولم مولأ امنإ . . هدحو رمحألا نبا مولأ ال انأو

 ادع  مهفرع ىفو مهل ةبسنلاب انكمم ءيش لك ناك دقل . . اًعيمج



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ ةروطسأ ع4 ظ

 . . اًذحاو اًئيش

 2 و 7ع هلم ه5
 2 ىزت

 نع هل لزانتلا ناكو . . انكمم ودعلا ناضحأ يف يمارتلا ناك

 . . اًنكمم ٌودعلل ةيزجلا عفدو نيهملا حلصلا ناكو « انكمم ضرألا

 انكمم ودعلاب داجنتسالا ةجردل ضعبو مهضعب نيب فالخلا ناكو

 ىلإ ةدوعلا الإ . . اًذحاو اًئيش الإ انكم اذه لك ناك . . لجأ

 . . ايندلا دابعتساو ةطلسلا ّبح نم يلاخلا حيحصلا مالسإلا

 . . ةقرفتلا مدعو هدحو هللا لبحب ماصتعالاب رمألاو

 . اذه الإ  مهفرع يف  انكمت ناك ءيش لك

 : ةيمدقتلا تاكرحلا نم اًريثك روهظ عقوتن نأ انل نإف . . عبطلابو

 الول ديكأتلابو . . دسافلا خانملا اذه لثم ىف ةيلدجلاو « ةيموقلاو

 اودعاس دق ىراصنلا نأ يف كش ال يتلا تاعزنلا هذه لثم زورب

 لحلا زوربل (ًمئالمو اًيلاخ ناكملا حبصأل اذه الول ءاهجيورت ىلع
 . يمالسإلا لحلا . . حيحصلا ديحولا

 ىتعأ وحن ىلع ثدحي اذه نم ءيش ناك يسملدنألا قرشلا ىفو

 كانه نيدحوملا ءارمأ رخآ ناك . . « ةيسنلب » يفف «٠ ىسقأو



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 تحت ةيسنلب يف هكلم رايهنا دعب أجلي « هللا دبع يبأ نب ديز وبأ »

 قاعلا يدحوملا اذه ناكو . . « نايز ليمج يبأ » هسفانم تابرض

 مو . . نيملسملا دض هتاوزغ لك ناوجرأ كلم عم دهشي دحاجلا

 قانتعاب » مساحلا يروثلا هرارق ذختاف . . سعتلا ريصملا اذبب فتكي

 !!. . « ةينارصنلا

 ام ىعادتت اهنوصحو اهارقو ىربكلا ةيسنلب ندم تناك (نيبو

 عم هدوهج لذبي ( ديز وبأ ) ناك ( ه 11 211 ) تاوتس" نين

 ىلع فرعتلا يف مهنواعيو . . مالسإلا ٌدض مهيورح يف ىراصنلا

 نبا ناك هسفن تقولا يفو « قباسلا هنيد ءانبأ ىدل فعضلا طاقن

 . نيملسملا هناوخإ دض هبئاتكب ةلاتشق كلم دعاسي رمحألا

 : يتلأستو

 سانلا ملظي ال هللا نأل : كل لوقأف ؟ سلدنألا نم اًنْدرُط اذامل

 .. نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو اًئيش

 : انطوقس نوناق . . خيراتلا ةربع كل لوقأ مث

 . « ءاضعألا رئاس طقست هسفن نع انم وضع لك ثحببي نيح»

 هروجاطع جامو



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ عل

 ةهطانرغ طوقس

 نامزلا نم نينرق سلدنألا يف ةيمالسإلا ةطانرغ ةكلمت ءاقب ناك

 . مالسإلا تازجعم نم ةزجعم

 مطالتملا ةيبيلصلا رحب قوف ةمئاعلا ةيمالسإلا ةريزجلا هذهف

 ناك ام ةريزجلا هذه . . نييخيراتلا ركملاو دقحلاب حفاطلاو جاومألا

 ىف ةنماك دومصلا ةعيبط نأل الإ روهشملا اهدومص دمصت نأ امل

 . ةيمالسإلا ئدابملاو ةديقعلا

 دمصت نأ ةريزجلا هذمل ناك ام . . ةيمالسإلا ةديقعلا نودبو

 ةيمالسإلا عالقلاو ندملا لك تطقس نأ دعب سلدنألا يف اهدحو

 . نامزلا نم نينرق ذنم

 ةّيَح ةطانرغ ىقبأ يذلا وه « يدحتلل ةباجتسالا ١ نوناق ناك

 ناكو . . نينرقلا نيذه يراضحلا يقرلاو يمالسإلا ركفلاب ةرخاز

 رظتني « بناج لك نم مهب طيحم ٌودع مامأ مهنأب نييطانرغلا روعش
 ملاعلا نم رصنلا داريتسا يف ممل لمأ ال هنأبو « مهماهتلال ةصرفلا

 اذه ناك . . مهسفنأ ىلع دامتعالا نم مهل دب ال هنأبو « يمالسإلا



 « عي حج صح نفعنلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 داهجلا ةيار عفرو « مئادلا دادعتسالا ىلع ربكألا مهثعاب روعشلا

 . مهمالسإب كسمتلاو

 (ه 491/) م597١ ةنس ىلإ لظت نأ ىف ةطانرغ تحجن اذبمو

 ةراضحلا ةلعشو « مولعلا ةرانمو « يمالسإلا سلدنألا ةديس

 . ابروأ يف ةيقابلا ةيمالسإلا

 ةايحلا يف اًروطت تدهش طوقسلا ماع نم ةبيرقلا ماوعألا نكل

 ربكأ مضي ريبك « داحتا » أدب ينارصنلا ىوتسملا ىلعف . . ةيسلدنألا

 ناوجرأ اتكلمم امهو . . مالسإلل نيتئوانم نيتيحيسم نيتكلمت

 ( اليبازيإ  جاوزب هاجوت داحما يف نانثالا حمدنا دقو « ةلاتشقو

 يذلا ملحلا ناكو . . ناوجرأ كلم « دنانرف » نم ةلاتشق ةكلم

 لوخد وه امههفافز ةليل نييكيلوثاكلا نيكلملا نيجوزلا ضواري

 قوف بيلصلا عفرو « ءارمحلا يف اهلسع رهش ءاضقو . . ةطانرغ

 . . يمالسإلا ىوتسملا ىلعو  اهجاربأ ربكأ  ةطانرغ يف ةسارحلا جرب

 ءانبأ نيب امهيس الو ةطانرغ ةكلمم لخاد ِّسَد دق ريبك « فالخ » ناك

 ددهي « نيمسق ةدودحملا ةطانرغ ةكلم ميسقت متو « ةمكاحلا ةرسألا

 ةمصاعلا يف مسق . . داصرملاب هل فقيو رخآلا |مههنم مسق لك

 يرصنلا نسحلا وبأ ىلع دمحم هللا دبع وبأ ةمكحي ( ةطانرغ) ةريبكلا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ هد هك

 همكحي املاعأو ( شآ يداو ) يف مسقو « ( ةطانرغ كولم رخآ )

 . لغزلاب فورعملا دمحم هللا دبع وبأ همع

 ةنس ( شآ يداو ) ىلع امههموجه نايكيلوثاكلا ناكلملا أدب دقو

 . . ةطسبو « ةيرملاو « شآ يداو ىلع ءاليتسالا يف احجنو ءه ه4

 . ةطانرغ ةنيدم فراشم ىلع احبصأ ثيحب ءاهريغو

 ميلست هنم نابلطي يرصنلا هللا دبع ىبأ ناطلسلا ىلإ السرأ دقو

 : امهتيامح تحت ةطانرغ يف يح وه ىقبي نأو « ةرهازلا ءارمحلا ةنيدم

 ىدحإ رودي وهو خيراتلا مهبكري نيذلا كولملا يف ةداعلا يه امكو

 . . مويلا كلذل ًاباسح بسحي ل . . ًافيعض كلملا اذه ناك « هتارود

 رخآل ةبسنلاب مالستسالا ىنعي |منإ بلطلا اذه نأ فرع دقلو

 نيب برحلا ترادو بلطلا ضفرف « سلدنألا يف مالسإلا كلام

 لعشيو اهدوقي . . نيماع ةدم ترمتساو ىراصنلاو نيملسملا

 نيذلا ءالؤه نم يمالسإ سراف اهيف نيلتاقملا سوفن يف ةيمحلا

 « ناسغلا بأ نبا ىسوم » بورغلا لبق سمشلا ةعملك نورهظي

 نيكلملا هجو يف ةطانرغ تفقو ةلاثمأو سرافلا اذه لضفبو

 . رهشأ ةعبس امهراصح تلمحتو نيماع نييكيلوثاكلا
 9و امي
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 وبأف . . عارصلا ةيابن يف كش ةمث نكي مل . . كلذ عم نكل

 , يلئاعلا ماسقنالاو « لاجرلا ظفح ةكلم ظفحي مل يذلا هللا دبع

 . . . ةيحيسملا ةهبجلا يف مات داحتا لباقم يف ةكلمملا يف يلخادلا فالخلاو

 « ةيلهاجلا ةيموقلاو « عايضلا نم ليوط خيرات داصح كلذ ىلإ ًافاضم

 نع هتثرو امب هتئروو ةطانرغ هتشاع . . مالسإلا نع ًاديعب عارصلاو

 . ةطقاسلا ةينابسألا ةيمالسإلا كلاملا

 يف ةيمالسإ ةعمش رخآ ءافطإ ىلع تلمع دق لماوعلا هذه لك

 . سلدنألا

 هتنيفس بكري (اذه ةطانرغ كولم رخآ) هللا دبع وبأ ناك امدنعو

 خانم يف تسفنت ضرأ رخآ ًاعدوم « ةيمالسإلا ةطانرغ نع ًاعلقم

 . . . مالسإلا مالظ يف اهتشاع نورق ةيناث دعب ابوروأ ين يمالسإ

 2” هكلم هللا دبع وبأ ىكب . . فينعلا يماردلا فقوملا اذه يف

 اهظفح يتلا تاملكلا همأ نم ىقلتو « عاضملا مالسإلا كلمو

 ملاعلا ىلع بلج نأ دعب رصانلا دبع لامج رصم ةيغاط ءاكب انه ئراقلا نراقيل )١(

 !! ةساعتلا الإ مهتمأل نوبلجي
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 . (لاجرلا ظفح هظفحت مل ًاكْلُم ءاسنلا لثم كبإ ) : خيراتلا

 يف اًماكح مطلتو همطلت تناك انإ « كلت اهتملكب همأ نأ قحلاو

 !!! لاجرلا ظفح هوظفحي مل اكلم ءاسنلا لثم اوكب . . نيريثك مالسإلا

 هرموجامجى
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 نفسلل قراط قارحإ ةيضق
 مامتهاب يسلدنألا يمالسإلا خيراتلا اياضق نم ةيضق ظحت مل

 ىلإ - نانئمطاو ةقث يف - مهضعب حونجو « مهفالتخاو نيخرؤملا
 . يفنملا يأرلا ىلإ - ةلثامم ةقث يف - نيرخآ حونجو « تبثملا يأرلأ

 اهيلع ربع يتلا .« نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةيضق تيظح |ملثم

 ةيلوي - وينوي / ه47 ناضمر - بجر ) اينابسأ هحتف نابإ دونج

 .((م١

 ةفلتخم نكامأو ةفلتخم ةنمزأ ىلإ نومتني نيذلا نيخرؤملا ضعبف
 نود حتفلا نع نوثدحتيو « نفسلل قراط قارحإ ةصق نولهاجتي

 لصأ ال ءيبث اهنأكو دعب |ميف هلصفنس ام ىلع  اهيلإ ةراشإ ىندأ
 ( نفسلل قراط قارحإ) ةصق نولوانتي لباقملا يف مهضعبو « هل

 ىلع ةلدأ ركذ ىلإ الو اهدنع فوقولا ىلإ جاتحت ال ةتباث ةقيقح اهنأكو

 اهنوربتعيو « ةيريرقت ةقيرطب اهبنوضرعي مهف يلاتلابو ٠ اهعوقو

 اعاجش اًيلوطب المعو « ةيمالسإلا تاحوتفلا رخافم نم ةرخفم
 برعلاو اهب نوملسملا فرع يتلا داهشتسالاو ءادفلا حور ىلع لدي

 ! ىلوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا رصع يف
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 هقيرط قشو « نفسلا قارحإ ةصقل ( تبثملا ) يأرلا عاذ دقلو

 دعب الإ رهظي مل هنأ عم ءاهب ملسم ةقيقح هنأكو « يخيراتلا ركفلا يف

 يمالسإلا حتفلا خيرات نم نرقلا فصنو نورق ةعبرأ رورم

 نيخرؤملا نم دحأ هذه نفسلا قارحإ ةصق ىلع رشي مل ذإ « اينابسأل
 سلدنألل تخرأ يتلا ةيرصملا ةيخيراتلا ةسردملا نم ءاوس « ءامدقلا

 خرؤملا مكحلا دبع نبا ةسردم يهو يرجهملا ثلاثلا نرقلا لالح

 ( ''" سلدنألاو برغملاو رصم حوتف » باتك بحاص « يرصملا

 يسلدنأ ناك نإو رصم يف شاع يذلا بيبح نب كلملا دبعو

 خيراتب فورعملا « ايندلا قلخ أدتبم » باتك بحاصو « لصألا

 يتلا ةيسلدنألا ةيخيراتلا ةسردملا نم مأ '  بيبح نب كلملا دبع

 يبطرقلا دمحم ركب ىبأ ةسردم يهو « عبارلا نرقلا يف ترهظ

 خيرات ١ باتك بحاصو ( ه757 ت ) ةيطوقلا نباب فورعملا

 نم ءيشب حتفلا ةصق يف هركذ ام درون فوسو «  سلدنألا حاتتفا

 : باتك بحاص عبارلا نرقلا يف ( لوهجملا ) هرصاعمو  ليصفتلا

 ام درون فوسو - «"'' اهئارمأ ركذو سلدنألا حتف يف ةعومجم رابخأ ١

 .رماع معنملا دبع ذاتسألا رصم يف هققح اًريخأو « يروت زلراشت قرشتسملا هرشن )١(

 . ه 7١74 ةنس بيبح نبا فوت 0)

 . يرايبإلا ميهاربإ هققح مث « نيقرشتسملا نم ددع هرشن (*)
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 لآ دنع درت ملو - ةرتفلا كلت يف اًيساسأ اعجرم هنوكل كلذك هركذ

 "4٠7 ت ) ىضرفلا نباو  هنبا ىسيع نب دمحم نب دمحأ  يزارلا

 باتك بحاص ىنشخلاو « سلدنألا ءاملع خيرات ١ بحاص ( ه

 . « ةبطرق ةاضق »

 !! مهتاباتك

 يف ةقلأتملا ةيسلدنألاو ةيبرغملا ةيخيراتلا ةسردملا روهظ عم ىتحو

 مالعأ نم اًريبك اًددع انل تمدق يتلا كلت « يرجحلا سماخلا نرقلا
 ناورم يبأ سلدنألا يخرؤم خيش لاثمأ نم نييسلدنألا نيخرؤملا

 مزح نباو "76 نيتملا » و ''© سبتقملا » بحاص يبطرقلا نايح نبا
 ةرهمج »و «ةماىحلا قوط ١و « سورعلا طقن ١ بحاص يبسلدنألا

 اهلكو « لئاسرلا نم ريبك ددعو « لصفلا باتك ١ و « برعلا باسنأ

 دعاصو ( سبتقملا ةوذج ١» بحاص يديمحلاو « ةدوجوم ةعوبطم

 ؛ كولملا جارس ١ بحاص يشوطرطلاو « ممألا تاقبط ١ بحاص

 . مهريغو « «برغملاو ةيقيرفإ خيرات ١ بحاص ٍناوريقلا قيفرلاو

 . يجحلا نمحرلا دبع روتكدلاو يكم ىلع دومحم روتكدلا هنم اعطق ققح ()

 نيدلا لامح هللا دبع روتكدلا اهعمج دقو « ةريخذلا يف هنم ةريثك صوصن دجوت (0)

 . ديردمب هاروتكدلل هتحورطأ يف
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 ةزيمتملا ةيسلدنألاو ةيبرغملا ةسردملا هذه روهظ عم ىتح

 يتلا نفسلا قارحإ ةصقل رثأ اهثارت يف رهظي مل هنإف « ةبعوتسملاو
 . سلدنألل هحتف يف دايز نب قراطل تبسن

 - ةرجهلل سداسلا نرقلا رداصم نأ ركذلاب ريدحلا نمو

 م - قارحإلا ةصقب نيلئاقلا سوبدركلا نباو يسيردإلل ةرصاعملا

 ينيرتنشلا ماسب نبا نع ةصقلا رهظت ملف  اًضيأ ةصقلا هذه دروت

 لاوكشب نبا دنع الو « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا ١ بحاص

 . « تسرهفلا ١ تحاص

 يف برغملا نايبلا ” يشكارملا يراذاع نبا ةعوسوم يف رثأ ا سيلف
 رابخأ صيخلت يف بجعملا » و « 2« برغملاو سلدنألا رابخأ

 نب دمحمل ( ةلمكتلاو ليذلا ١ و « ىثكارملا دحاولا دبعل « برغملا

 . رابألا نبال « ءاريسلا ةلحلاو ةلمكتلا » و « ىثكارملا كلملا دبع

 طمسلا ةلص ١ بحاص يزوتلا يرصملا طابشلا ىلع نب دمحمو

 . ( طرملا ةمسو

 نب نيدلا ناسلو « نودلخ نب نمحر لا دبع برغملا ةمالع مهسأر
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 ةبراغملا نيخرؤملا ءالؤه عيمج لهاجتي نأ نكمي لهف .*'' بيطخلا

 ؟؟مهخيرات يف اهنأش اذه ةصق  نورقلا هذه لالخ  نييسلدنألا

 : ىيسلدنألا رداصملا مدقأ يف سلدنألل قراط حتف

 خيرات يف نييساسأ نيردصم دنع ةينأتم ةفقو فقنس اننأ انركذ

 رابخأ خيراتو « ةيطوقلا نبا خيرات امهو ؛ سلدنألا حاتتفا

 ولو ةصقلا داريإب اهارحأو اهقثوأو رداصملا مهأ نم امهف « ةعومجم

 حتف نع مهثارت يف ءالؤه اهدروأ يتلا صوصنلا - ةلاطإلا ةيشخ - ركذن 0)
 لك ىلإ انعجر اننأب الع « ئملعلا جهنملا هيضتقي ال اذه نأ نع الضف « سلدنألا
 اهيلع ةلالدلا نم برتقي وأ قارحإلا ةصق ىلع لدي ام اهيف سمتلن رداصملا اذه
 . اًرنأ كلذل دجن ملف

 سبتقملا ةوذج : يف سلدنألا حتف نع ءالؤه هبتك ام لاثمللا ليبس ىلع رظنا

 ينانبللاو رصملا باتكلاو ةيمالسإلا بتكلا راد رشن 77 7”207ص : يديمحلل

 ىجنملا قيقحت يناوريقلا قيقرلل : برغملاو ةيقيرفإ خيراتو « 1147 م” ةعبطلا
 رظناو ؛ اهدعب امو /4تاحفص ١978 سنوت ىطقسلا قيفر رشن ىبعكلا

 يدابعلا راتخم دمحأ قيقحتب اهدعب امو 1ص : طابش نبال : طمسلا ةلص

 سنؤم نيسح قيقحتب لوهجم فلؤمل سلدنألل نيملسملا حتفو « ١97 ١ديردم

 امو ١١1/5 نودلخ نبال : ربعلاو « 191/5 ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجم

 رداصملا ىتحو . ١91/4 ةيملعلا بتكلا راد « ةروصملا ةعبارلا ةعبطلا « اهدعب
 / 8 يربطلل كولملاو لسرلا خيراتو . اًرثأ امل دجن ملف اهيلإ انعجر ةيقرشملا

 « توريب ركفلا راد رشن رصمب نيسحلا ةعبطم نم ةروصم اهدعب امو 47
 , 1959توريب رداص راد عبط  اهدعب امو 017 /4 /4: ريثألا نبال : لماكلاو
 . توريب « سلدنألا ةبتكم رشن « 55ص : يدوعسملل نامزلا رابخأو



 نفسلا دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ل +

 . خيراتلا يف لصأ امل ناك

 قرح ةصقل رثأ يأ دجن ملف ءامهنم لوألا باتكلا انعبتت دقلو

 نم « سلدنألا حاشتفا خيرات  هباتكك هنأ عم « ةيطوقلا باتك يف نفسلا

 ةيطوقلا نبا هركذامو « سلدنألا حتف خيرات يف اهمهأو رداصملا مدقأ

 : ةيلاتلا صوصنلا يف صخلتي ( سلدنألل يمالسإلا حتفلا ) لوح

 : ييطوقلا نبا لاق

  كلملا دبع نب ديلولا مايأ ء« سلدنألا دايز نب قراط لخد املف

 ؛ ليخلا اوبكرو اوعرعرت دقو « ةشطيغ كلملا دالوأ ىلإ قيرذل بتك

 ؛مهودع ىلع ةدحاو مبيديأ نوكت نأو هترصانم ىلإ مهوعدي
 قيرذل ىلإ نودئمطي امو ةدنقش اولزنو اومدقو «رشلا اودشحو

 تلباقت لف « قراط ءاقلل ضمن مث مهيلإ جرخف « ةبطرق لوخدب

 مهتليل يف اولسرأو قيرذلب ردغلا ىلع هاوخأو (دنملا) عمجأ ناتئفلا

 مهيبأ بالك نم اًبلك ناك اهنإ قيرذل نأ هنوملعي قراط ىلإ كلت

 يضمي نأو « حابصلاب هيلإ اوجرخي نأ ىلع نامألا هنولأسيو هعابتأو

 كلذب ثيمس ةعيض فاللآ ةثالث تناكو سلدنألاب مهيبأ عايض مهل

 اوناكف قراط ىلإ مهعم نمب اوزاحنا اوحبصأ |ملف « كولملا ايافص

 ةنس ناضمر يف سلدنألا قراط لوخد ناكو . "” حتفلا ببس

 توريب « ةيمالسإلا بتكلا راد رشن « ىرايبإلا ميهاربإ قيقحتي ٠" 259ص )١(

 . ةرهاقلاو



 ويح لل نفسلل دايز نب 8 قارحإ ةروطسأ

 (7١نيعستو نيتنئا

 هحتتفا ام لوأ ناك سلدنألا ةودعب راصو قراط زواج (لف

 نم هولتق نم عيطقتب هباحصأ رمأف ةريزجلا ةروكب ةنجاطرق ةنيدم

 نم ىقب نم قالطإب دهعو رودقلاب مهموحل خبطو « ءارسألا

 مهبولق هللا المف ةوقل نم لك كلذب نوقلطنملا ربخأو « ءارسألا

 دا

  ةبطرق ىلإو ةجتسا ىلإ مدقت مث (. .. ) قيرذل ىقلف مدقت مث

 لحخد هنم يذلا قراط جفب فورعملا جفلا ىلإ مث « ةلطيلط ىلإ مث

 ."' ةقرتسا ىلإ ىهتنا ىتح ةيقيلج جرخف « ةيقيلج

 قارحإ ةصق لوح - ةراشإ ىندأ الو  ركذ يأ دري مل اذكهو

 ةيساسألا رداصملا نم اًردصم ربتعي يذلا ةيطوقلا نبا ىدل نفسلا

 ةصق نم اًبيرق اًئيش انديفي رصنلا اذه ناك نإو « سلدنألا حتف يف

 نمؤي ناك هنأ ذإ ؛ يبرحلا قراط بولسأ ىلع انلدي وهف قارحإلا

 . ثحبلا ماتخ يف هدنع فقنو هللحنس ام

 . 70 : ةيطوقلا نبال : سلدنألا حتف خيرات (")



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ ةروطسأ

 . باصعألا برحو هيومتلا بولسأب

 قئوأ نم اضيأ ربتعي يذلا «  ةعومجم رابخأ ١ بحاص امأ

 نرقلا ىلإ بوسنملاو « سلدنألل يمالسإلا حتفلا خيرات يف رداصملا

 ةثداحلل ركذ يأ اودروي مل نيذلا ءالؤه نم وهف  يرجملا عبارلا

 مدقأ نم « ةعومجم رابخأ » نأ نم مغرلا ىلع « هذه نفسلا قارحإ

 حتفل خيرأتلا يف - بيبح نباو مكحلا دبع نبا ليج دعب  بتكلا

 ىلع درت ةعومجم رابخأ بحاص دنع حتفلا ةصقو . . سلدنألا

 : ''ىلاتلا وحنلا

 : هل لاقي - ريصن نب ىسوم يأ - هيلاوم نم الجر ثعبف
 راسف .« سرف ةئام مهعمو « ةئامعبرأ يف « ةعرز يبأب ىنكيو « فيرط

 ةريزج : امل لاقي « ةريزج هبكارمب لزن ىتح « بكارم ةعبرأ يف

 : اهل لاقيو « مهتاعانص رادو مهبكارم ربعم يه يتلا « سلدنألا

 ناك « هل ىلوم ىسوم اعدف « لوخدلا ىلإ اوعرست كلذ يأر املف

 ع باتكلا راد « يرايبإلا ميهاربإ قيقحت ( مهنيب اهب ةعقاولا بورحاو هللا مهمحر
 8 ١5٠1١ ىلوألا ةعبطلا « توريب
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 نم فاالآ ةعبس يف هثعبف « دايز نب قراط : هل لاقي « هتامدقم ىلع

 ليلق الإ برع مهيف سيل « ىلاوملاو ربربلا نم مهلج نيملسملا

 ةنس يف كلذو « اهريغ مهل ةعانص ال « نفسلا عبرألا كلت يف لخدف

 . نيعستو نيتنثا

 طش ىلع لبج ىلإ مهمضو « ليخلاو لاجرلاب نفسلا فلتخاف

 . هباحصأ عيمج يفاوت ىتح فلتخت بكارملاو « هلذنف « عينم رحبلا

 تراص ىتح نفسلا لمع يف ذخأ قراط هجو ذنم ىسوم ناكو

 نوملسملا يفاوتف « فالآ ةسمخ هيلإ لمحف « ةريثك نفس هعم

 ريتك اني اوبايضأ دقو ايلا نكنع اننثا قراط: كتع# سلدنألاب

 ىلع مهلدي دلبلا لهأ نم ةعامج يف« نايلي ١ مهعمو ءاقيقرو
 « قراطو قيرذل مهيلإ لبقأف «رابخألا ممل سسحتيو « تاروعلا

 ء«اديدش الاتق اولتاقتف « ةريحبلا : لاقي عضومب « ةريزجلاب وهو

  ةشطيغ انبا « ةبأو ترشبش » مهم مزهنا « ةرسيملاو ةنميملا تمزهء اف

 مهيف عرذاو « قيرذل مزهنا مث «لاتق نم اًئيش بلقلا لباق مث

 ."'” عقو نيأ ردي ملف قيرذل باغو « لتقلاب نوملسملا

 )1١(ص"١5-18.



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ل

 لصتتي اًئيش ديفتسن نأ نود ةعومجم رابخأ صن يهتتي اذكهو

 ةدايقب ةرسيملاو ةنميملا مازهنا نم ديفتسن اننأ الإ « قارحإلا ةصقب

 لامعتسا يف يبرحلا قراط بولسأ دكؤي رخآ اًدعب ةشطيغ ينبا

 . اليبس كلذ ىلإ دجو ام باصعألا برحو ةليخلاو لقعلا

 امه  ةعومجم رابخأو ةيطوقلا نبا خيرات  نيردصملا نيذه نإ

 ةقباسلا رداصملا ىلع نازيمتي امهو « انيديأ نيب يتلا رداصملا مدقأ

 دبع نبال « سلدنألاو برغملاو رصم حوتف » : اهنم فرعت يتلاو

 نايمتني ناردصم اهبنأب - بيبح نبال « ايندلا قلخ أدتبم ١ و مكحلا
 ةيخيراتلا ةباتكلل لالهتسالا امه لب « ةيسلدنألا ةسردملا ىلإ

 ىلإ نايمتني بيبح نباو مكحلا دبع نبا ناك انيب « ةيسلدنألا
 . سلدنألا خيرات ةباتك يف تقبس يتلا ةيرصملا ةسردلملا

 نم ةقث عضوم نيردصملا نيذه نإف اذه ىلإ ةفاضإلابو

 ةيعويش ةعزن نم ةيطوقلا نبا نع فرع ام مغرلا ىلع نيخرؤملا
 - سوبدركلا نبا يدابعلا روتكدلا فصي اهنيب . . نييسلدنألا ىلإ ليم

 ركذي مل ) هنأب - سوبدركلا نبال ءافتكالا نم يسلدنألا ءزجلا ققحم

 يف اهيلع دمتعا يتلاو هتامولعم اهنم ىقتسا يتلا رداصملا فسألل



 لمتحت ال يتلا بئاجعلاو بئارغلاب علوم هنأب  اضيأ - فصيو
 بئاجعلاو بئارغلا ةعزن نإ : لوقن نأ افلكتم سيلو «''' قيدصتلا

 نبا رصاعم يف ام ةجردب ةدوجوم - عبطلاب - تناك هذه

 - (يسيردإلا) نفسلا قارحإ ةياور ناريإ يف هكيرشو سوبدركلا
 يفارغجلا بدألا يف بناجلا اذه دوجو ىلع اداتتعا  لقألا ىلع

 !! ةماع ةفصب تالحرلا بدأو

 : نفسلا قارحإ يياور روهظ

 يفخي نأ - "' يكم دومحم روتكدلا لوقي |مك  لوقعملا نم سيل
 دبع وبأ ىسيردإلا الإ هفرعي الف « نيخرؤملا لك ىلع ماه لا ربخلا اذه

 (« قاتشملا ةهزن » هباتك فلأو ء« ه9٠57 ةنس يفوت يذلا « دمحم هللا

 يذلا سوبدركلا نب كلملا دبع ناورم وبأ ء رصاعمو « ه5 54 ةنس
0 

 3 0 لا

 كديرذمب ١/١1 0

 ا ( يدابعلا ةمدقم ) قباسلا ردصملا (0)

 . قباس عجرم ()

 دمحأ روتكدلا بهذيو« ىسيردإلا قيس ىلإ يكم دومحم روتكدلا بهذي ()

 خيرات يفو « يكمل ةقباسلا ةلاقملا عجار . سوبدركلا نبا قيس ىلع يدابعلا

 . اهدعي امو 57ص: يدايعلل سلدنألاو برغملا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ د-م4)

 قبس ىلإ ليمن انك نِإو « نارصاعتم امهف هءارو لئاط ال فالخ وهو
 دبع نب دمحم يريمحلا ذخأ هنعو « اليصفت رثكأ هنأل ؛ ىسيردإلا

 ديدزت يف امهعبت يذلا ثلاثلا وهو « « راطعملا ضورلا ١ بحاص هللا

 يفوت دق سوبدركلا نبا نوكي نأ حجرملا نم نأ امك « ةياورلا هذه

 قبسب لامتحا ةمث نوكيو « يرجحهلا سداسلا نرقلا ةياهن يف

 .''' ارصاعت نإو ىتح نامزلا يف هنع يسيردإلا

 اونصحتو رباربلا نم هعم نمب قراط زاج امل ) : يسيردإلا لوقي

 يزرادآ ةاراثا دي قلك ىرغلا نأ هينننا قل ىنحا : نشا اذ
 مهتا امع كلذبي أربتف اهيلع زاج يتلا بكارملا قارحإب رمأف هنع كلذ

 يف دروأف . . يريمحلا ذخأ  ىرنس امك - يسيردإلا نعو '"' ( هب
 : هلوق « راطعملا ضورلا »

 ربربلاب زاج امل هللا دبع نب قراط نأل قراط لبجب يمس امنإو )
 نأ دارأف هنولزني ال برعلا نأ ردقو « لبجلا اذهب نصحت هعم نيذلا

 ًاربتف اهيف زاج يتلا بكارملا قارحإب رمأف همهتلا هسفن نع يفني
 نا

 )١( 7ص « 9١ا/١ ديردم « سوبدركلا نبا صنل ىدابعلا دمحأ قيقحت ةمدقم .

 ) )0؟ : قاتشملا ةهزن / /١7/1 يزود قيقحتب « نديل .

 )( هنم لتسم ءزج ) /6 ص : راطعملا ضورلا ( .



 م مج حل ىضعنلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 نبا امأ « قيلعت ىلإ جاتحي ال حضاو نيصنلا نيب هباشتلاو

 رابخأ يف ءافتكالا » هباتك يف هيضتقم هترابع تءاج دقف سوبدركلا

 نوملسملا اهضاخ يتلا ةكرعملا ىلع بقع امدنع كلذو ؛ ءافلخلا

 :' وأ ةكل ىداو وأ ةنوذش ةكرعم ) : سلدنألا حتف يف قراط ةدايقب

 : هلوقب ( طايريبلا يداو

 لاقو بكارملا قرحأ نأ دعب ةبطرق ىلإ قراط لحر مث )
 0 ا ولنا ناجم

 فيرشلا نع تدرو يتلا ةثالثلا صوصنلا هذه ربتعتو

 « سوبدركلا نباو - يسيردإلا نع لقانلا - يريمحلاو يسيردإلا

 يتلا ةيبدألاو ةيخيراتلا رداصملا لك هيلع تدمتعا يذلا لصألا يه

 . قارحإلا ةصق ىلإ تراشأ

 ىلإ لصي نأ انلواح يذلا اذه اندصر تبثي اى - ةصقلل رثأ الو

 كلت ءاوس « ةيلصألا ةيسلدنألا رداصملا ةينققب يف  رصحلا ةجرد

 وأ سداسلا نرقلا يف اهترصاع يتلا وأ رداصملا هذه تقبس يتلا

 . اقباس انركذ اك - يرجح لا نماثلا نرقلا ةياهن ىتح اهتقحل يتلا

 طابشلا نبال هفصوو « 5/ « ؛5ص : سوبدركلا نبال : سلدنألا خيرات )١(

 . يدباعلا راتخم دمحأ روتكدلا قيقحت « ناديدج ناصن



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ سله +

 ةروطسألاو . . نفسلا قارحإ

 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةصق نيب نيركفملا ضعب طبر

 يه تعاش يتلاو ةصقلا نم ةبيرقلا ريطاسألا نم ددع نيبو

 ءافضإ نمو ماتتهالا نم اًريبك اًظح تلانو خيراتلا يف ىرخألا
 . اهيلع ةيروطسألاو ةيلايخلا رصانعلا

 ددع نيب ةيفاض ةنراقم '” يكم ىلع دومحم روتكدلا دقع دقو

 مهنفسل مهنم ةداقلا قارحإ لوح اهلك رودت ريطاسألا نم

 لالخ كلذو ( توملا وأ رصنلا ) قزأم مامأ مهشويج مهعضوو

 . ''”« خيراتلا يف نفسلا قارحإ ةروطسأ » هسفن ناونعلا لمحي ثحب

 قراط قارحإ ةصق نم ىكم روتكدلا لعج - ءادتيا  اذكهو

 قايس يف اهجلاعو « خيراتلا يف تعاش يتلا ريطاسألا نم ةدحاو نفسلل

 . رمألا اذه لوح تفرع يتلا  ةيبرغلاو ةيقرشلا ريطاسألا نم ددع

 نم عطقل ققحمو « يسلدنألا خيراتلاو يسلدنألا بدألاب لئالقلا نيمتهملا دحأ )١(

 . اقباس ديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ليكوو « نايح نبال سبتتقملا

 . ةدع تافلؤم بحاصو

 / ١915 تيوكلا ةعماجب اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسقل ىراكذتلا باتكلا رظنا (؟)

 . 91١/ا/



 ل و حج صح عغعلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 قارحإ ةروطسأ ةيقرشلا ريطاسألا نم يكم روتكدلا قاس دقلو

 ريرحت يف نزي يذ نب فيس دعاس نيح هبكارمل يسرافلا زرهو دئاقلا

 زرهو ءاقلإ نم كلذ قبس امو . شابحألا ىلع راصتنالاو نميلا

 نيخرؤملا ضعب هركذيس يذلا وحنلا ىلع هدونج يف ءامصع ةبطخ
 . . سلدنألا حتف يف دعب |هيف

 ةروطسأو « هبكارم زرهو قرح ةروطسأ نأ يكم روتكدلا ىريو

 ضرعت يتلا ةروطسألا هذه ةاون ربتعي « قارحإلاب ةطبترملا ةبطخلا
 تقولا كلذ ذنم حبصيس ةيحضتلاو ءادفلا ةلثمأ نم الثم انيلع

 ددع نوكي ثيح ةيرحبلا تالمحلا صصق ةاور ىدل اًببحم اًربخ

 نع عافدلاب نوموقي نيذلا دونجلا ددع نم ريثكب لقأ نيحتافلا

 7 ةعوعتلا نفرألا

 اروبعو « سلدنألا ضرأ ىلإ « نميلا ضرأ نم الاقتناو

 ةكرعم رمأ يهتنا ىتح سلدنألا حتف يف اهب ملسملا ةيخيراتلا قئاقحلاب

 ميظع رصنو طوقلل ةقحاس ةميزهب - ةنوذش ةكرعم - حتفلا
 دوجو عم « ه47ةنس ناضمر نم نيرشعلاو نماثلا يف نيملسملل

 هردقت يذلا طوقلا شيج - نيبراحتملا نيشيجلا نيب عساش قراف

 .م 91/5 تيوكلا ةعماجلل يراكذتلا باتكلا ةقباسلا ةساردلا ()



 وفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطس ل +

 نع اليلق ديزي يذلا نيملسملا شيجو فلأ ةئاب تاياورلا ضعب

 حلاصل داتعلاو ةدعلا يف قراف دوجو عمو - يدنج فلأ رشع ينث

 اهضرأ ىلع برحلا رودت ةمظنم ةلود اوناك طوقلا نأ عمو « طوقلا

 نم اطيلخ نوملسملا ناك امنيب « لئاه يدامو ىرشب ديصر اهئاروو

 لاق امك  مهءارو سيلو مالسإلاب دهعلا يثيدح ربربلاو برعلا

 ؟؟. . رحبلا الإ - قراط

 قلعي كش هيلإ ىقري ال يذلا ميظعلا حتفلا اذه ىلإ الاقتنا

 : هلوقب يكم روتكدلا

 هزرحأ يذلا لئاحلا رصنلا اذه بهلي نأ يعيبطلا نم ناكو )

 ةياور ىلع نوفيضي مهب اذإف « كلذ دعب نيملسملا ةليخأ قراط

 « هتايصخشو هثادحأو هبابسأ لوح لايخلا عنص نم ليصافت حتفلا

 حتف حبصأ ىتح ليج دعب اليج مخضتت ليصافتلا هذه تلظو

 طويخ زيي تلعج ريطاسألا نم رئاودو تاقلحب اًطاحم سلدنألا

 ةبوعصلا نم ارمأ يصصقلا جيسنلا نيب نم هيف ةيخيراتلا ةقيقحلا

 7 ناك

 قارحإ ةروطسأو نميلا زرهو ةروطسأ نيب اًطبار فيضي مث

 . قباسلا ناكملا ()



 و حس حل وفعلا دايز نب :قراط :قارحإ ةروطسأ

 ربخ نيب حضاولا هباشتلا انظحال دق انلعلو ) : هلوقب نفسلل قراط

 هركذت ام نيبو سلدنألا لحاسب هدونج دايز نب قراط لازنإ

 يذ نب فيسو يسرافلا زرهو عئاقو نع ةميدقلا ةيبرعلا رابخألا

 ينميلا حتفلا رابخأ نم اًريثك لعج ام وه اذهو « نميلا دالبل نزي

 . ''”( سلدنألا حتف ةصق ىلإ برستي

 تناك زرهو ةصق نم حتفلا ةياور ىلإ تلخد ةفاضإ مهأ نأ ىلع

 قارحإ ىلإ يمرافلا دئاقلا دمع فيك انيأر دقف . هثادحأ لوح

 وأ ةدوعلا يف ريكفتلل ليبس لك هدونج ىلع عطقي ىتح هبكرم

 ةرخأتم روصع يف صاصقلا ضعب ىأرف « مهباقعأ ىلع صوكتلا
 . يسلدنألا حتفلا ثادحأ ىلإ بكارملا قارحإ ةصق اوفيضي نأ

 ١ : ةيلصألا قراط ةبطخ صن يف ءاج ام ناك كلذ ىلإ مهعفد ام لعلو

 الإ هللاو مكل سيلف « مكمامأ ودعلاو مكئارو نم رحبلا ؟ رفملا نيأ

 نأ وه ىنعملا اذه مسجي ام ريخ نأ اوؤر دقف « ربصلاو قدصلا

 0 (ةيفارف قرح قزاط اولغخ

 يف نفسلا قرح ةصق ةيروطسأ يف هيأر يكم روتكدلا معديو

 . قباسلا ناكمل ()

 . قباس عجرم « يكم ىلع دومحم ()



 نفسلل دايز وب قراط قارحإ ةروطس .-هم +
 ةروطسألا مهيلإ تيزع نيذلا ةينميلا نأ ركذي نيح سلدنألا حتف

 اذه ناكف . . سلدنألا حتف يف ةيساسألا رصانعلا نم اوناك ىلوألا

 لوقي « فورعم ينمي بولسأ وه ةروطسألا جيورتلا يف بولسألا

 : يكم دمحم روتكدلا

 حتفلا تالاجر نم اًريثك نأ ىلع ةبسانملا هذبب ريشن نأ انب ردجي )

 كلام نب فيرط نأ انيأر دقو . ةينمي لوصأ نم اوناك يسلدنألا

 نم ناك سلدنألا ئطاوشب تلح ةيعالطتسا ةيرس لوأ داق يذلا

 اضيأ رفاعم نمو . نيخرؤملا ضعب يأر ىلع رفاعم نم وأ عخنلا

 ىلعألا دجلا  رماع يبأ نب كلملا دبع قيقحتلا هجو ىلع ناك

 دايز نب قراط لاجر نم ناك  رماع يبأ نب روصنملا بجاحلل

 ريبك ددع ىلع اذه « ءارضخلا ةريزجلا لامعأ نم ةنجاطرق حتاف وهو

 هبش ءاحنأ فلتخم يف حتفلا ذنم ترقتسا يتلا ةينميلا لئابقلا نم

 دافرإ يف بيصن مهتايرذل وأ ءالؤمل نوكي نأ دعبي الو « ةريزجلا

 لوح ةميدقلا صيصاقألا كلت نم ليصافتب سلدنألا حتف ةصق

 .''" ( شابحألا نم نميلا هريرحتو نزي ىذ نب فيس ةمحلم

 (م ١597 ) سلدنألا طوقس دعب يأ - ( م 1514 ةنس يفو

 )١( قباسلا ناكملا .



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ .ةروطسأ

 قرح ةروطسأ ىنابسألا خيراتلا مدق طقف دوقع ةثالث وحدب

 ناك يتلا ةصقلا يهو كيكسملل اينابسأ حتف ةصق يف بكارملا

 طّقف اضيأو ( 812873 001665 ) ستروك نانرأ دتاقلا اهيلطي

 ةبطخ ريبك دح ىلإ هبشت ةبطخ نفسلل هقارحإ دعب ستروك بطخ
 .” قراط

 تسيلف « ةريخألا ةروطسألا دنع اًريثك فوقولا انمهي ال نحنو

 هدمتغا يذلا جهنلا اذه نايب انمي امنإو « انعوضوم يف ةلخاد

 راتخم دمحأ روتكدبلا مهسأر ىلعو نيرصاعملا نيخرؤملا ضعب
 قارحإ ةصق ةجلاعم يف . يكم ىلع دومحم روتكدلاو . يدابعلا
 . نفسلل قراط

 - حوضو لكب - يفنف اًحضاو اًحيرص يكم روتكدلا ناك دقلو

 اهجلاع دقو « ةروطسأ اهربتعاو نفسلل قراط قارحإ ةيضق
 - لوقلا ىلإ يهتنا هنأ الإ هسفن جهنملاب ىدابعلا راتخم دمحأ روتكدلا

 هددرت يف اًدمتعم اهتابثإ وأ ةصقلا يفن عيطتسي ال هنأ ىلإ - كلذ عم

 . هريبعت بسح - ( ةلئامم ثادحأ عوقو ) ىلع مكحلا يف

 ةفاقثلا ةسسؤم عبط « يدباعلا راتخم دمحأ /د : سلدنألاو برغملا خيرات رظنا )١(
 . قباسلا عجرملا « يكم دومحم / د رظناو « 5 ص « ةيردنكسإلاب ةيعماجلا
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 نب دسأ ةيلقص حتاف نأ نم ىورام ثادحألا هذه نمو

 دراسي ينام دلع اق نحس يك رج قري رخل [يهاكا| كارلا
 ناوريقلا ىلإ ةدوعلاو ةريزجلا نم باحسنالاب هوبلاطو هداوقو

 هنكل . . بكارملا قرح دارأف . . مهب تقاح يتلا ةعاجملا ببسب

 ةميزهملا تداعو ددرتلا ةوعد تتاهف نيدرتملا ميعز مداق نبا برض

 لالا

 أكتاو تعقو يتلا ةلثاملا ثادحألا يهام ىردنال نحنو

 ؟ مكحلا يف هددرت رربي ىتح ةصقلا هذه يف يدابعلا روتكدلا اهيلع

 هنأ وأ ديري هنأب دونجل تارفلا نب دسأ مابيإ وأ ةدارإ درجم نإ

 ةيخيراتلا ةعقاولا لكش ذخأي اًثدح سيل نفسلا قارحإ ىلع  رداق

 ال رمأ دونجلل ديدهتلا وأ ماهيإلا وأ ةادرإلا هذهف « هيلع عكتيو

 ةيركسعلا سيياقملا لكب زئاج وهو « اًبولطم نوكي دق لب هيف ريض
 . هلمكأب شيجب ةيراحتنالا ةيحضتلاو « كلذ ذيفنت امأ ةيعرشلاو

 نأ بجي يذلا ريطخلا رمألا وهف « هضيوعت بعصي دق لوطسأبو

 عم « هيلع اليلد يدابعلا روتكدلا انل مدقي مل ام وهو . هدنع فقوتن

 . قباسلا عجرملا « يدابعلا نع القن ١/ ١88 سوفنلا ضاير(١)
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 يف ترهظ يتلا ةيخيراتلا رداصملا يف ةصقلا هذه دوجو مدع ديأ هنأ

 . ةيلاتلا ةعيرألا نورقلا

  بكارملا قارحإ ةصق نأ يف يدابعلا روتكدلا عم قفتن اننأ ديب

 ضعب نأ هوا ةعئاش تناك  اهتروطسأ وأ

 لاز امو ةيبرحلا مهلاعأ ضعب يف اهقيبطت اولواحو اهب اورثأت دق نابسألا
 21” « ينفس لك تقرحأ  هانعم اًيبعش الثم نولمعتسي نابسألا

 ١ 21غ 010620200 1002511295 ) (« ىتقاط لك تلذب وأ ( .

 هتعار يذلا ينابسألا يبعشلا ثارتلا نوكي نأ دبعتسن ال نحنو

 جسن يف لضفلا بحاص حتفلا ةعقاو يف ةقئافلا نيملسملا ةلوطب
 لمعب الإ متي مل وه ذإ « رصنلا نأش نم اليلقت « ةصقلا هذه

 عون رهظ دقلو . ةيداع فورظ لظ يف ناهيإب سيلو « يراحتتا
 نيب عارصلا ةصقل ةدسجملا ةينابسألا ةيبعشلا يناغألا نم لقتسم
 دودحلا يناغأ اهيلع قلطي ناك ناغأ يهو « ىراصنلاو نيملسملا

 وه بدألا نم عونلا اذه لعلو 57 مو 11612056 5

 تديف « نيملسملا ضعب اهفقلت مث ةصقلا هذه عارتخا نع لوؤسملا

 . قباسلا ناكملا « يدابعلا )

 . قباسلا عجرملا « يككم / د ()
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 طوقس دعب ةصقلا هذه روهظ يف لعلو . أشنملا ةيمالسإ اهنأكو

 ايف عارصلا ججأت ةرتف ينو  اهلبق سيلو (  ه 417/8 ) ةلطيلط

 ةيسلدنألا ةيمالسإلا ةهبجلا لذاخت ةيادبو « دادرتسالا ضعب فرعي

  هلفق سيلو  نامزلا اذه يف ةصقلا هذه روهظ يف لعل . اهككفتو

 مث « ةينارصنلا اينابسأ ناك ةروطسألا هذه نطوم نأ ىلع اًليلد

 تاالوطب ىلإ ةجاح يف تناك يتلا ةيمالسإلا سلدنألا ىلإ تبرست

 تلا ةيالتبإلا :سيلدنأللا ىلإ: فيردربت دنا رسنلا: نانا قاف
 نع تزجع اهنأل « ريطاسألا ىلع موقت تالوطب ىلإ ةجاح يف تناك

 بعص يذلا اخيرات قئاقح ءوض ىلع اهرضاح تالكشم لح

 اخ ميسر هيهلع
 رمأ لالحمضا روصع يف - سلدنألا حتف ثيدح ناك دقل

 دهاشم نم حتفلا اذه يف اب ةيمالسإلا ندملا طوقسو « نيملسملا

 ةنسلأ ىلع ىرجي ام رثكأ نم اذه حتفلا ثيدح ناك  ةعئار ةلوطب

 رخفلا رعاشم مهسوفن يف ريثي امو « دالبلا هذه يف نيملسملا

 دادزي ناك ثيدحلا اذه نإ : انلق اذإ دعبن ال انلعلو « زازتعالاو

 يف نيملسملا فعض ديازت |ملك هليصافت ىلإ ديزملا ةفاضإو هددرت

 اوناك دقف « مهيلع ةينارصنلا ىوقلا طغض دتشاو سلدنألا



 ةيحااالل نفسلل دايز نب :قراط :قارحإ ةروطسأ

 دشي ام هلاطبأ ريسو حتفلا ثيداحأ نم اودمتسي نأ نولواحي

 . ةكلاهتملا ممهلا ييحيو « ةرئاخلا مئازعلا

 الابقإ نيملسملا نع نولقي اونوكي مل مهنإف سلدنألا ىراصن امأ

 نم اوذختي نأ نوديري اوناك دقف « اهيف ةبغرو ثيداحألا هذه ىلع

 صلاخلا باجعإلا نع اضف اذه « ةربعو ةظع يضاملا كلذ

 . هلاتقو هتدلاجم نم ٌرفم ال اًصخ لطبلا ناك نإو ىتح « ةلوطبلاب

 ةينابسألا ةيبعشلا يناغألا ةعومجم يف كلذل الثم انيأر دقو

 عارصلا لوانتت يهو ( دودحلا يناغأ ) هنومسي اوناك ام ىلإ يمتنت

 عم اهيفو « دودحلا قطانم ىلع ىراصنلاو نيملسملا نيب ليوطلا

 . هتلاسبو ملسملا ةيسورفب باجعإلا رعاشم نم ريثك كلذ

 سلدنألا حتف رابخأ عبتت ىلع اينابسأ ىراصنلا كلذ لمح دقو

 « روصعلا نم حتفلا الت |يف ةيحيسملاو مالسإلا نيب عارصلا محالمو

 ةيصصقلا ثيداحألا نم ريثك ةفاضإ يف بيصن محل ناك لب

 . اعلا قللت لإ ةرزطمألاو

 ىرن  ةينابسألا مأ ةيمالسإلا ةهبجلا بناج نم ءاوس  !ذكهو

 )١( قباسلا عجرملا « يكم دومحم .
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  ةروطسألا نيبو « نفسلل دايز نب قراط قارحإ نيب ةقيثو ةلصلا

 ىنغتلل اذه « ةروطسألا لالغتسالا ةحلصم نافرطلا يأر دقو

 ةميق نم صاقتنالل كاذو « ىوقلا رضاحلا هيلع رع نيح يضاملاب

 . سلدنألا حتف يف قراط رصن

 هرمجاط جي
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 قراط ةبطخ
 ؟نفسلا قرح ىلع اهتلالد ىدم ام

 ىلع اهيلع ربع يتلا نفسلا دايز نب قراط قرحب نولئاقلا دمتعي

 مهوت يتلاو « هيلإ ةبوسنملا ةبطخلا يف تدرو يتلا تارابعلا ضعب

 دوجو مدعب مهوت وأ  مهرظن ةهجو نم  قارحإلا اذه عوقوب
 ةهجو نم صوصنلا ديفت |ى « دعبأ مأ قرحأ دق ناك ءاوس لوطسأ

 لوطسألا دوجو مدع نوكي نأ بجوي ام دجن ال اننأ ديب !! انرظن

 دقف « قارحإلا عوقول  ةرورضلاب  اًديفم ةينابسألا ئطاوشلا ىلع

 دنجلا ماهيإل « ئطاشلا نع داعتبالاب لوطسألا رمأ دق قراط نوكي

 نم ديزم راضحإل برغملا ىلإ ةدوعلابو ( مهئارو نم رحبلا ) نأب

 ظ . داتعلا وأ نؤملا

 ةرورضلاب بجوت ال ةعئاذلا ( مكتئارو نم رحبلا ) ةرابع نأ ىلع

 نأ ينعي ال رحبلا يف نفسلا دوجوف اهداعتبا وأ نفسلا قارحإ

 . لماكلاب ةنومأم ريغ باحسنالا رطاخم نأو ءارب لوحت دق رحبلا

 نفسلا دوجو عم ةميزهلا دنع عقت نأ نكمي ةريثك رئاسخ ةمث لب
 الو نفسلا دوجو عم ةرابعلا دورو حصي دقف يلاتلابو . . اضيأ
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 مهامأ نم ودعلاو دونجلا ءارو نم رحبلا ذإ « نيرمألا نيب ضراعت

 . لاح لك ىلع

 ةبطخل يخيراتلا توبثلا ىدم يف يه ةقيقحلا ةلكشملا نأ ديب

 ىلعو « رداصملا ىلع ئكتملا ثيدحلا يخيراتلا دقنلاف ء اهسفن قراط

 يف لقألا ىلع وأ « قراط ىلإ ةبطخلا ةبسن يف ككشي يقطنملا دقنلا
 صضعبو بدألا بتك يف تعاش يتلا ةيغالبلا صوصنلا هذه ةبسن

 . ةبطخلل خيراتلا بتك

 توبث ىلع ةبطخلاب لالدتسالا نإف كوكشلا هذه عمو

 . فيعض ىلع فيعضب الالدتسا قارحإلا

 ةغالبلا هذه وه  انركذ اى قراط ةبطخ يف ةلكشملا ردصم نإ

 . . لصألا يربرب هنأب فرع قراط نأ عم ةبطخلا اهب تزيمت يتلا

 ؟ ةغالبلا هذه هل نيأ نمف

 « تنيابتو ةبطخلا اهب تدرو يتلا صوصنلا تفلتخا دقلو

 . اهيف ٌكشلا لماوع نم اذه ناكو

 اهدرون « ةبطخلا هذهل يخيراتلا قدصلا ىدم يف ملكتن نأ لبقو

 .ةغالبلاو خيراتلا بتك يف ةغالبو اعويش اهصوصن رثكأ قفو



 نو حط وضعنا دايز نب قداط :قارحبإ ةروطسأ
 . يخيراتلا اهقدص ةيضق مامأ ةينأتم ةفقو فقن يلاتلابو

 تدرو امك « سلدنألا حتف دنع دايز نب قراط ةبطخ صن اذهو

 : "© يناسملتلا يرقملا دمحأل ١ بيطلا حتف : يف

 سيلو مكامأ ودعلاو مكئارو نم رحبلا ؟ رفملا نيأ « سانلا اهأ
 عيضأ ةريزجلا هذه يف مكنأ اوملعاو « ربصلاو قدصلا الإ هللاو مكل

 هشيجب مكودع مكلبقتسا دقو « مائللا ةبدأم يف ماتيألا نم

 . مكفويس الإ مويلا مكل رزو ال متنأو « ةروفوم هتاوقأو « هتحلسأو

 مكب تدتما نإو . مكودع يديأ نم هنوصلختست ام الإ تاوقأ الو

 تضوعتو مكحير بهذ « اًرمأ مكل اوزجننت ملو مكراقتفا ىلع مايألا

 مكسفنأ نع اوعفراف « مكيلع ةأرجلا مكنم اهبعر نم بولقلا
 تقلأ دقف . ةيغاطلا اذه ةزجانمب . مكرمأ نم ةبقاعلا هذه نالذخ

 نإ نكممل هيف ةصرفلا زاهتنا نإو « ةنيصحلاا هتنيدم مكيلإ هب

 «ةوجنب هنعانأ اًرمأ مكرذحأ مل ينإو . توملاب مكسفنأل متحمس

 . يسفنب أدبأ « سوفنلا اهيف عاتم صخرأ ةطخ ينود مكتلمح الو

 هفرألاب متعتمتسا اليلق قشألا ىلع متربص نإ مكنأ اوملعاو

 رفوأب هيف مكظح امف « يسفن نع مكسفنأب اوبغرت الف « اليوط ذلألا
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 . ةقيمعلا تاريخا نم ةريزجلا هذه تأشنأ ام مكغلب دقو « ىظح نم

 , انابرع لاطبألا نم نينمؤملا ريمأ كلملا دبع نب ديلولا مكبختنا دقو
 مكحايتراب هنم ةقث ءاناتخأو اًراهصأ ةريزجلا هذه كولمل مكيضرو
 مكنم هظح نوكيل ناسرفلاو لاطبألا ةدلاجمب مكحامسو ناعطلل

 نوكيلو « ةريزجلا هذهب هنيد راهظإو هتملك ءالعإ ىلع هللا باوث
 ىلاعت هللاو « مكاوس نينمؤملا نودو هنود نم مكل ةصلاخ اهمنغم

 لوأ ينأ اوملعاو . نيرادلا يف اًركذ مكل نوكي ام ىلع مكزاجنإ يلو

 يسفنب لماح نيعمجلا ىقتلم دنع ىنأو « هيلإ مكتوعد ام ىلإ بيج
 .يعم اولمحاف ىلاعت هللا ءاش نإ هلتاقف ( قيرذل ) موقلا ةيغاط ىلع

 نودنست لقاع لطب مكزوعي ملو « هرمأ متيفك دقف هدعب تكله نإف

 يتميزع يف ٍنوفلخاف هيلإ يلوصو لبق تكله نإو « هيلع مكرومأ
 . هلتقب ةريزجلا هذه حتف نم مهلا اوفتكاو هيلع مكسفنأ اولمحاو هذه

 « بيطلا حفن بحاص يرقملا اهدروأ يتلا ةغيصلا اذه انكرت اذإف

 اننإف « ةغالبو انايبو ابانطإ ةبطخلل ةدراولا غيصلا رثكأ ربتعت يتلاو

 مهللا « رداصملا نم ردصم يأ يف اهعم هباشتت ةغيص دجن داكن ال

 مهنأل مهتاياورل ةميق الو . بيطلا حفن نع اولقن نيذلا يف الإ
 لئالقلا نم ربتعي يذلا سوبدركلا نبا نإ لب . « ةلقن نوثدحم
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 . . ةبصتقم دج ةروصب اهدروأ دق ةبطخلل اوراشأ نيذلا

 : لوقي . . هباضتقا مجح فرعيل الماك هصن لقنن

 لاقو ( !! ) بكارملا قرحأ نأ دعب ةبطرق وحن قراط لحرو _

 :( دوه ا اولتاف :ةنانهضأل

 : لوقي مث

 ريخت «اينادت |لف « اقراط ديري ةبطرق ادصاق قيرذل لحرو )

 لخدي نأ هرمأو « اهدئاكمو بورحلاب افراع اًعاجش الجر قيرذل

 ةلحم يف لخد ىتح ىضمف « مهتايهو مهتافص ىريف قراط ركسع يف
 مهموحل عطقت نأ ىلتقلا ضعبب رمأف قراط هب سحأف « نيملسملا

 مو .اهوخبطو مهموحل اوعطقف « ىلتقلا سانلا ذخأف . خبطتو

 قرهب قراط رمأ ليللا نج املف . اهنولكأي مهأ قيرذل لوسر كشي

 كلت يف اهموحل لعجو (نغو ارقب حبذو « اهنفدو موحللا كلت

 .وودقلا

 ؛ هدنع اولكأف ماعطلا ىلإ عاتجالاب مهيف يدونف سانلا حبصأو

 ىلإ لوسرلا فرصنا ؛ اوغرف |ملف « مهعم لكأي قيرذل لوسرو

 مهتافص « مدآ ينب نم ىتوملا موحل لكأت ةمأ كنتتأ : هل لاقو قيرذل
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 .مهبكارم اوقرحأ دق « لفقملا تيبلا يف اندجو يتلا تافصلا

 ام عزجلا نم هشيجو قيرذل لخادف ( حتفلاو توملا ) ىلع اونطوو

 ."" ( اونظي مل

 !! ءامصعلا قراط ةبطخ نع سوبدركلا نبا هدروأ ام لك اذهو

 حتفلا نع تبتك يتلا ةيسلدنألا رداصملا مدقأ يف تدرو اهنأ ديب

 : يللاتلا وحنلا ىلع اينابسأل يمالسإلا

 . مكمامأ ودعلاو مكتارو نم رحبلا ؟ رفملا.نيأ « سانلا اهيأ )

 مهتيغاط ىلإ مداق ينإو الأ . ربصلاو قدصلا الإ هللاو مكل سيلف

 ."” ( هنود لتقأ وأ هطلاخأ ىتح رصقأ ال يسفنب

 يتلا تاياورلا ةيقب عبتتن نأ نيصنلا نيذه دعب ةجاح يف انسلو

 ال ةبطخلا هذه نأ ركذن نأ انبسحو . . ( قراط ةبطخ ) ام تدرو

 ظافلألا يف هباشتم وحن ىلع نيردصم يف - تدرو نإ - درت داكت

 نأ انل دكؤي ريمأ اذهو . . نومضملا نم تبرتقا نإو « تاريبعتلاو

 قيقحتب 17-4 ١ص سويدركلا نبال ءافتكالا نم ةلتسم « سلدنألا خيرات )١(
 . يدايعلا

 يكم دومحم روتكدلا هققح « ( سلدنألا حاتتفاب صاخ صن ) بيبح نبا خيرات ()

 . /١901 ديردم ةفيحص



 م1 + نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 لك هاقلتو « نايبلاو ةغالبلا ءاوهأ هيف تبعل دق ةبطخلا ( بولسأ )
 نم هيلع طساو هسفن نم هيلع ىفضأف « ةحاصفلا نم بجي اب لقان
 . هتحاصف

 نع اهلتخع ” بيبح نب كلملا دبع خيرات ف اهصن دجن اذهلو
 اههو .'''” يرونيدلا ةبيتق نبال وزعملا ؛ ةسايسلاو ةمامإلا ” يف اهصن

 نع دراولا صنلا نعو "” ناكلخ نبا دنع دراولا صنلا نع نافلتخي

 . '*' «بيطلا حفن ١ بحاص ٍيناسملتلا يرقملا

 : ةيخيراتلا رداصملا هذه ريغ يف ةبطخلل صوصن دجوت داكت الو

 توبث يف اهيلع اًريثك لوعي ال يتلا ةغالبلاو بدألا بتك ءانثتساب

 نومضم ىلع بلغألا معألا يف زكرت اهنأل ؛ ةيخيراتلا صوصنلا

 . ةيخيراتلا هتحص نم رثكأ صنلا

 نايبلا  يعوسوملا هباتك يف يشكارملا يراذع نبا دروأ دقو

 ةعقوم لوح ءارآلا نم اددع « برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا

 . قباسلا ناكل (0)

 5(07/5؟) ١١ .

 . ديمحلا دبع نيدلا يحم قيقحتب 5 * / : : نايعألا تايفو ()

 . قباس ناكم (5)



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ اد

 حتفب تهتنا يتلا ىريكلا ةكرعملا يهو  ةنوذش وأ ةكل يداو

 (  بيرع ) نع لقنف « اهتامدقمو ه 47ةنس قراط دي ىلع سلدنألا

 « يزارلا نعو « ناطقلا نبا نعو « حلاص ىبأ نب حلاص نعو

 ؛ رانيد رجاهملا بأ دلو نم دمحم نب ىسيع نعو « يدقاولا نعو

 هذه ىلإ ةراشإ ىندأ دروي مل - كلذ عم - هنكل «''' مهريغ نعو

 يف ريثألا نبا نأ امك !! بكارملل قراط قارحإ ىلإ الو « ةيطخلا

 نم ) سلدنألا حتف نع بتكي ام بتكي هنأ ركذ « لماكلا »

 ركذي ملف كلذ عمو « ''' ( مهدالبب ملعأ مه ذإ اهلهأ فيناصت

 خيراتلا يف ققحملا تبثلا وهو - يكم ىلع دومحم روتكدلا نإ لب

 ةيروطسأ رصانع اهتلخد ةبطخلا هذه نأ ىري - هبدأو ىبلدنألا

 رارغ ىلع ةثدحتسم - هيأر يف  اهلعل لب . اهريغ تلخد املثم

 نميلا حتاف زرهو ىلإ تبسن يتلا ةفلتخملا ةيروطسألا ةبطخلا
 : ددصلا اذبم لوقي وهو . . نزي نب فيس ةبحص

 ىلإ زرهو ةروطسأ برست - برستلا اذهل رهظم لوأ ناك اهبرو )

 . رداص راد « توريب يف عبط 0651 / 5 : لماكلا (؟)



 مهو حم وفعلا دايز نب :قراط :قارحإ ةروطسأ
 اهصن ناك دقو « دايز نب قراط ةبطخ يف هارن ام  يسلدنألا حتفلا

 يف الثامث بيبح نب كلملا دبع دنع درو يذلا زجوملا ميدقلا

 . يبلكلا ماشه انل اهقاس امك زرهو ةبطخ صنل ةماعلا هطوطخ

 ةليخأ يضريل نكي مل عيدبلا مكحملا صنلا اذه لثم نأ ريغ

 ةبطخلا ليطتستف هيلإ نوفيضي مهب اذإف ةرخأتملا روصعلا يف سانلا

 مهب اذإف مهفكي مل كلذ نأكو « لوألا اهصن فاعضأ غلبت ىتح

 ثحابلا لعجي دح ىلإ ظافلألا فراخزو عجسلا نم ناولأب اهنوقزي

 ال ةبقاعتم تادايزل تضرعت ةبطخلا نأب ىلوألا ةرظنلا نم مكحي

 7”( ةعوتقمااجأ ف كت

 : ضرعلا اذه لظ يف انه دراولا لاؤسلاو

 اهتبسن يفو « بناج نم ةبطخلا هذه يف يخيراتلا قدصلا ىدم ام

 ؟ رخآ بناج نم دايز نب قراط ىلإ

 نحنف دايز نب قراط ةبطخ ( رهوج ) يف يخيراتلا قدصلا امأ

 كلذ « نوملسملاو برعلا نوحتافلا هيلع جرد رمأ وهف « هيلإ ليمن
  ةيونعملا حورلا ىلع مهتاراصتتنا يف نودمتعي اوناك نيملسملا نأل

 ةروطسأ لوح لاقم ١91/5 تيوكلا ةعماجل يراكذتلا باتكلا : ىكم دومحم )١(
 . نفسلا قرح



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطس لفك ,ىعؤ

 ىلإ فدهت مهبورح تناكف « ءادهشلل هدعأ ابو هللاب ىوقلا ناميإلاو
 . ةداهشلا وأ هللا ةملك ءالعإل رصنلا : امل ثلاث ال نيتياغ

 اهيف اندجول قراط ةبطخ تاياور ضعب يف انقمعت اننأ ولو

 |يف  امهو « ( اوتوم وأ اورصتنا ) وأ ( حتفلا وأ لتقلا ) ةرابع

 قراط نأ دقتعأ يتلا ( ةداهشلا وأ رصنلا ) ةرابعل ةمجرتلا  دقتعأ

 . هباحصأ يف « اطوح عئشبو « اهب بطخ دق دايز نبا

 عجسلاو ةقرشملا ةجابيدلا هذهب ( ةبطخلا صن ) ةيحان نم امأ

 هلوادتت يذلا صنلا يف درو يذلا - عئارلا نايبلاو . فلكتملا ريغ

 . اًيخيرات اًساسأ هل نأ دعبتسا ام اذهف  ةسردملاو ةيبدألا بتكلا

 : قتلا نأ دكينلا عاطملا ةيجان نوعا

 ةدع دعب الإ درت مل ةبطخلا نأ فرعن : دنسلا عاطقنا ةيحان نمف

 ةعئاذلا بيطلا حفن ةياور ىلع انرظن ام اذإ « ةرشعلا ىلإ لصت نورق

 هذه نم ءىش اهيف سيلف تاياورلا نم اهلبق ام امأ . . تيصلا

 . اقلس هانطسب يذلا وحنلا ىلع  ةقرشملا ةجابيدلا

 نب قراط نوكي نأ اًيلقع دعبتسملا نم هنإف : نتملا ةيحان نمو

 ةبطخلا هذه لثم نأو اميسالو « ةبطخملا كلت ةغايص ىلع ارداق دايز

 مدع ثعبمو . جيبدتو دادعإ دعب لاقت الو بلاغلا يف الاجترا لاقت



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ
 - ( لصألا يربرب ) ناك هنأ ةبطخلا كلت دادعإ ىلع قراط ةردق

 ناك ( ةزفن ) نم يربرب وهف - اهرثكأو اهاوقأو ءارآلا حجرأ ىلع

  يسراف هنإ : نورخآ لاقو . ربربلا يبس نم ريصن نب ىسومل ىلوم

 امك  حجرن انك نإو « لاح ةيأ ىلع يمجعأ وهف « ةدحاو ةجيتنلاو
 هاقن - هبسن يف حلاص يبأ نب حلاص دروأ دقو . . هتربرب - انركذ

 نب وهفر نب هللا دبع نب دايز نب قراط ) هنأ :  يراذع نبا هنع

 .''' ( وازغن نب صاهلو نب شاغزين نب موجفرو

 عم  اهعم رذتعي يتلا قراط ( ةيربرب ) يف طقف ةلكشملا تسيلو

 - ةلكشملا لب . . ةبطخلا هذه لثم عادبإ  ةيبرعلاب دهعلا ةثادح

 - كلذك  شيجلا اذه نأ اذإ « ةبطخلل يقلتملا شيجلا يف  اضيأ

 ةيبرعلا ةناصرلا هذهب ةبطخ هجوت فيكف . ربربلا نم همظعم ناك
 هيف داري يذلا بيصعلا تقولا اذه يف اهتدئاف امو ؟ يربرب شيحل

 ىقلأ ابر هنأ حجرن نحنف انه نمو ؟ اهراث ىتؤت نأ ةملك لكل

 يف اوناك نم ضعب ةيبرعلا ىلإ اهمجرت مث « يربربلا ناسللاب هتبطخ

 ربربلا امهو « اعم شيجلا يرصنع ىلإ اهيناعم لصت ىتح شيجلا
 . برعلاو

 )١( توريب رشنو « لانفورب قيقحتب © / ” برغملا نايبلا .



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ لل 4

 انحملأ يذلا دودحملا راطإلا وه ناك ةبطخلا راطإ نأ ىرن نحنو

 برعلا باتكلاو نونودملا ءاج مث  ةداهشلا وأ رصنلا وهو - هيلإ

 ةيلحتلاو عجسلاو نايبلاب - مهتداع ىلع اًيرج  اهيف اوعسوتف

 . بانطإلاو

 نكت مل - انتراضح نم - ةفلتخم روصع يف هنأ فورعمو

 دمتعت لب « هنع مجرتملا لصألل ةفاجلا ةجابيدلا مزتلت تامجرتملا

 حور يف هغارفإ لواحت لب . . اًيولسأو اًظفل لوقنملا ( بيرعت ) ىلع

 . اليبس كلذ ىلإ تعاطتسا ول ةيبرع

 اظافلأ اهيف عسوتو « يبرعلا بوثلا قراط ةبطخ تسبلأ اذهلف

 ٍناسملتلا يرقملا انيلإ اهلقن يتلا ةروصلا هذه انتلصو ىتح ناعمو

 . « بيطرلا سلدنألا نصغو بيطلا حفن » هباتك يف

 - بدألا تلخد يتلا ةبطخلا هذه يف باطخملا لصف هارن ام اذهو

 قيضت تأدب اهيراسم نكل . باوبألا عسوأ نم  ءامصع ةبطخك

 . خيراتلا لاجم يف لوخدلا تلواح امدنع

 وأ ةبطخلا صن توبث لوح ءاوس - ليلحتلا اذه ءوض يفو

 يف ةبطخلا ىلع دامتعالا نأ ودبيو نفسلا قرح ىلع اهتلالد لوح

 تسيلف « هعضوم يف الالدتسا سيل نفسلا قارحإ ةصق تابثإ



 ريو حو حط ىفعتلل دايز وب :قراط :قارحإ ةروطسأ
 يتلا ةزيجولا امتروص يف  تتبث اذإو . توبشلا ةيعطق ةبطخلا

 - تسيلف  قراط ىلإ اهتبسن نكمي يتلاو - بيبح نبا دنع تدرو

 ةلالدلا نع دعبلا لك ةديعب اهنإ لب « ةلالدلا ةيعطق - كلذ عم

 اذهلو « هجو نم رثكأ اهتلالد يف لمتحتو نفسلا قارحإل ةرشابملا

 . نفسلا قارحإ ةيضقل ةبسنلاب اهتمسق دقفت داكت

 نم ريثك ىدل ةيخيرات ةملسمك نفسلا قارحإ ةصق تدرو

 درت ةصقلا داكتو « ثيدحلا رصعلا يف ةيبعشلاو ةيسردملا بتكلا

 نأ أشن لو . ءالؤه نم ريبك ددع ىدل ليلحت وأ اهدنع فوقو نود

 هنأل ؛ نيصصختم ريغ مالقأب تبتك يتلا ثوحبلا هذه دنع فقن

 دنع فقن نأ انبسحو « نيصرلا يملعلا ثحبلا قاطن نع جرخي رمأ

 . اهريغ نم رثكأ  لقألا ىلع  ابنأل ؛ ةيملعلا ةيخيراتلا عجارملا

 . ليلحتلاو صيحمتلا فقوم ةيضقلا نم تفقو دقو

 ىلإ بهذ نم ةثيدحلا ةيخيراتلا عجارملا نم انيديأ نيب ايف دجن ملو
 نمو«. معجارملا نم ادو ِ را د كو 17 يلا 1 هن اود | ذلك لا هيتدلا فا زعا ةضقانمأت

 عمو « ةرهاقلا عبط 4ج يبلش دمحأ /د : يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم : رظنا )١(

 ميهاربإ نسح : يسايسلا مالسإلا خيراتو « ةبيبح يلع : سلدنألا يف نيملسملا

 درك دمحم :ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلاو ءهرصم 4ط”“١٠ ١/

 . رصم .ط 7 07 ص



 نفسلا دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ل,
 ةصقلا ةلص دروي نأ دعب« يدابعلا راتخم دمحأ روتكدلا نأ بيرغلا

 ."” هكحلا

 هرهجحلاصسلاو

 ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم عبط « 55ص : سلدنألاو برغملا خيرات يف )١(

 . ةيردنكسإلاب



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 ةصقلل نولهاجتملاو نوفانلا
 نيد دحملاو نيخرؤملا نم

 يف نيصصختملا نم ةبلاغلا ةرهمجلا مهف ةصقلل نوفانلا امأ

 وه ماقملا اذه يف ظحالي ام لكو « ةيسلدنألاو ةيخيراتلا تاساردلا

 بسانتت يتلا ةيفاكلا ةفقولا ةصقلا دنع فقي مل ءالؤه مظعم نأ

 . ةرصاعملا ةينهذلا يف ةصقلا عويشو

 لعاركذاهلدري ملو «ةرملاب اهلهاجت دق مهنم اًريثك نإ لب

 . 7” ةجردلا هذه اًرياع اًرمأ وأ اًيوناث اًئدح ةصقلا تسيلف « قالطالا

 فقوم فقي ناك نالسرأ بيكش ريمألا نأ فورعملا نمو

 « قارحإلا ةصقل ضرعي مل وه كلذ عمو « اياضقلا نم ريثكلل للحملا

 درج ىسوم نإ ) : هلوقك ةيخيراتلا تالسملا ضعب ركذي ىفتكا امنإو

 ةيبرعلا ةلودلا : هباتك ين نوضيب ميهاربإ روتكدلا : لاثملا ليبس ىلع ءالؤه نم )١(

 تاطحت » : هباتك يف هجف نسح دمحم مهنمو « 1/7/7 ص توريب.ط اينابسأ يف

 ةياور يف ناديز يجروج مهنمو « 17017ص ١4/26 ةيدوعسلا راد .« ةيسلدنأ

 دبع ديسلا روتكدلا رظناو « توريب « ةايحلا ةبتكم تاروشنم « سلدنألا حتف

 ةبطرق : يركش دمحأ روتكدلاو ةيردنكسإلا رشن 509 70/8 /؟ ملاس زيزعلا

 يف مالسإلا : عيدبلا دبع يفطلو 1187.ط١١١١٠ص يمالسإلا رصعلا يف

 . رصم 1 ط /”” صاينابسأ



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 مهيلع دقعف « ربربلا نم مهرثكأ ناك لتاقم فلأ رشع ينثال ةديرجت

 هلك طوقلا شيج ريغصلا شيجلا اذهب قراط مزهف « دايز نب قراطل
 لقأ ينو « (!!!) قشمد يف ةفيلخلا ىلإ هب ثعبو قيرذل سأر زتحاو

 دحأ ىور دقو « ةلطيلطو ةقلامو ةبطرق حتف قراطل مت ةنس نم

 لتقب ةرم رمأ بولقلا يف بعرلا يقلي نأ بجأ هنأ برعلا ىخرؤم

 معطأ ءاوش مهموحل نم لعجو هدي يف اوعقو نيذلا ىرسألا ضعب

 رخصلا اذه همساب ىمس يذلا وه دايز نب قراطو « هركسع هنم
 . 370 را زم عما

 هيف عمطن انك يذلا ماقملا يف نالسرأ بيكش هدروأ ام لك اذهو

 . نفسلا قارحإ ةصق نع اًئيش دروي نأ

 يذلا وهو  باطخ تيش دمحم ذاتسألا يركسعلا خرؤملا امأ

 ةهجولا نم اهليلحتب عئاقولا هذه لثم دنع هفوقو هنع فرع

 اهدنع فقي مل هنإف - لقألا ىلع « ةيجيتارتسالاو » ةيركسعلا

 حتف اًقراط نأ قراط تاحوتف لوح هركذ ام لكو « اًقالطإ كلذك

 ةطيحملا ةقطنملا ىلع ىلوتساو ابرغ فحز مث ةريزجلا ةنجاطرف ةنيدم
 دعبو « ءارضخلا ةريزجلا لباقي عضوم يف ةيبرح ةدعاق ماقأو اهب

 )١( توريب « ةيملعلا بتكلا راد”"٠ . ؟؟ص : برعلا تاوزغ خيرات .



 8 جل نفعل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 لع اورطيسو ءارضخلا ةريزجلا حتف نوملسملا لمكأ ةيلحم كراعم

 قراط بتكف « نيملسملا دصل قيرذل فحزف « سلدنألا ىلإ زاجملا

 اًددم هيلإ لسرأف « هب هل لبق ال اب هيلإ فحز قيرذل نأب ىسوم ىلإ
 7/ دحألا موي يف ناشيجلا ىقتلاو « نيملسملا نم فالآ ةسمخ نم

 ام ةكرعملا ترمتساو « ةنوذش ةنيدم برق هنكل يداو وأ طابرب

 ةكرعملا هذه تناكو « ةقحاس ةميزبب تهتناو مايأ ةيناث نم برقي

 7 نيملسملل ىسلدنألا تاؤبأ تحستف ىلا ةييناقلا كاملا ىف

 عقوتن انك ناريبك نابتاك مات - لهاجتب  ةصقلا ربع اذكهو

 لك صصختل بسانملا ليلحتلا اهاللحي نأو اهدنع افقي نأ امهنم

 ةيحانلا نم اههيناثو « ةيخيراتلاو ةيمالسإلا ةيحانلا نم اموأ « امهنم
 !! ةرملاب اهالهاجتي نأ ارثآ امههنكلو « ةيركسعلا

 : نيثدحملا نيخرؤملا نم يصقلل نوضفارلا

 قارحإ ةيضق جلاع دقف نانع هللا دبع دمحم خرؤملا انذاتسأ امأ

 ةلود لوح هتعوسوم نم لوألا رصعلا لوألا مسقلا يف نفسلا

 ددرت دق ناك نإو « ةصقلا يفن ىلإ لام دقف « سلدنألا يف مالسإلا

 )١( برغملا حتف ةداق ١ /  5556571540م 9١ا/8 ركفلا راد.دط .



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 نحنو ''” ( سلدنألا حتاف ةلوطب عم قفتي ةلوطب لمع ) ابنأ ركذف

 ال اًيراحتنا المع اهارن لب « ةلوطب ةيأ - تحص ول - اهيف ىرنال

 |  اهيفن ىلإ ليمي نانع ذاتسألاف كلذ عمو « نوملسملا هيلع مدقي

 نإو ةروطسألا نول اهيلع بلغي ةعقاو ) اهاري وه لب  انركذ

 ."” ( قحلا خيراتلا بوث يف ضرعت كلذ عم تناك

 هرمجام ومو

 )١( ةرهاقلا - ةعبارلا ةعبطلا -يجناخلا ةبتكم :4ص ١979م .

 )58 )0ص: قباسلا عجرملا 5



 نغسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 نفسلل قراط قارحإ ةيضق
 نيثدحملا نيخرؤملا رظن يف

 فرعن ) اننأ : اهنم ةلدألا نم اًددع اهيفنل نانع ذاتسألا مدقيو

 ىلإ برعلا اهبكر يتلا نفسلا مدق يذلا وه نايلوي تنوكلا نأ
 .« كلام نب فيرط ةدايقب ىلوألا ةيفاشكتسالا مهتثعب يف سلدنألا

 ام اقراط نأ ةياورلا ركذت انهو « قراط ةدايقب ةيزاغلا مهتلمح يف مث

 نفسلا قارحإب رمأ ىتح يسلدنألا ئطاشلا ىلإ هشيجب ربعي داك
 لاسبتسالا ىلإ هدنج عفدي يكل كلذو « هشيج اهيلع ربع يتلا

 يف ريكفت لك كلذب مهيلع عطقيو « ققحملا رصنلا وأ توملاو

 . (؟ ةحصلا نم ةياورلا هذه غلبم ايف . دادترالاو لذاختلا

 : هلؤاست ىلع نانع ذاتسألا بيجيو

 ال سلدنألا حتف نع انثدحت يتلا ةيمالسإلا تاياورلا عيمج نإ )

 يف الإ ةيمالسإلا ةياورلا اهركذت الو « ةعقاولا هذه نع اًئيش ركذت

 ينارغجلا همجعم يف يسيردإلا فيرشلا ركذ دّققف « دحاو نطوم

 اقراط نأ سلدنألا ةيفارغج ىلع مالكلا دنع « قاتشملا ةهزن »



 نفسلا دايز نب :قراط :قارحإ ةروطسأ

 حجري اميف يسيردإلا نع ةياورلا هذه ةرخأتملا ةينارصنلا خيراوتلا

 تمصلاب اهيلع رمت ةيمالسإلا تاياورلا عيمج نإف كلذ ادع اميفو

 . قلطملا

 ةحص ديؤي ام قراط ىلإ بوسنملا باطخلا يف نإ : لاقي دقو
 رحبلا ؟ رفملا نيأ « سانلا امأ » : هلوقب هلتسي قراطف « ةياورلا هذه

 قدصلا الإ هللاو مكل سيلو « مكمامأ ودعلاو مكئارو نم

 دق حتافلا شيجلا نأ ىلع لمحي نأ نكمي ام كلذ يفو « ربصلاو

 ةرابعب وأ « يقيرفإلا عطاشلا ىلإ ةعجرلاو دادترالا لئاسو نم درج

 « اينابسأ ىلإ رحبلا ضرع يف هتلمح يتلا نفسلا نم درج دق ىرخأ

 ةهجولا نم هيلع داتتعالا نكمي ال باطخلا اذه نأ انيأر انكلو

 . بيرلا بئاوش نع ةديعب ةقيثوك ةيخيراتلا

 دجن دقف باطخلا اذه لثم هدنج يف ىقلأ اًراط نأ حص ولو

 مل اهنأ يفو نايلوي تنوكلل اكلم تناك نفسلا نأ يف هلوقل اًريسفت

 ."'' ( تاقوألا عيمج يف ةازغلا فرصت تحت نكت

 نيرصاعملا نيثحابلا دحأ وهو - نانع ذاتسألا ليمي اذكهو

 / 6/65 5ص : قباسلا عجرمل ()



 « هو حس رفعنا دايز وب قراط قارحإ ةروطسأ

 قارحإ ( ةروطسأ ) داعبتسا ىلإ - يسلدنألا خيراتلا يف رابكلا

 - هيأر يف ديدجلا وه اذهو  انل مدقي وهو  هريبعت بسح  نفسلا

 ىلع اهب لدتساو  مهضعب اهنم مهوت يتلا قراط ةبطخل اًريسفت

 ودعلاو « مكئارو نم رحبلا ) ةرابع نأل ,« نفسلا قرحأ اًقراط نأ

 - نيملسملا ةردق مدعو « نفسلل نايلوي ةيكلم ىنعت دق ( مكمامأ

 نم ضارتفا درجم وهو . . مهرماوأ عوط اهلعج ىلع - يلاتلاب

 نآب لوقلا تيؤن ال اننأل هددبلإ زينت ال قعود نيكلا انذاتسأ

 يراوصلا تاذ ةعقوم دعب صاخلا مهلوطسأ مه.دل نكي مل نيملسملا

 ةحيبتارتسالا نأ انك +1! :ةتنحس نيف وجت ةررحلا"( فها6:)

 نع الضف « ضرفلا اذه داعبتساب ىضقت ةميلسلا ةيركسعلا

 ىسوم مايأ نيملسملا ىدل نفس دوجول ةديؤملا ةيخيراتلا صوصنلا

 . دايز نب قراطو ريصن نب

 حتفل خرؤي وهو فقي مل سنؤم نيسح روتكدلا انذاتسأ نأ ىلع
 وأ لامهإ نع سيل « نفسلل قراط قارحإ ةصق دنع سلدنألا

 فوقولاب ةريدج اهاري ال  انل ادب امك  هنأل نكلو « امل نايسن

 « « سلدنألا رجف  هباتك نتم يف اطل ضرعي نأ أشي مل وهف « اهدنع

 نيخرؤملا نأ اهيف ركذي شماه لا يف ةزيجو ةراشإ داريإب يفتكا امنإو



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ تا ا

 ربع يتلا نفسلا ىلإ دمع اقراط نأب لوقلا ىلع ) نوليمي نيثدحملا

 . ةيقيرفإ ىلإ ةدوعلا يف هدونجل لمأ لك عطقي يكل اهقرحأف اهيلع
 نم ةعقاولا كلت ركذي ملو « لاتقلا يف لاسبتسالا ىلإ مهعفديلو

 - يداليملا رشع يناثلا نرقلا لاجر نم وهو يسيردإلا الإ ءامدقلا

 اذه ةحص يف كشن اذهلو - م55١١ /ه605/ هتيفارغج بتك

 لب هكلم نكت مل اهنأل نفسلا قارحإ عطتسي مل اًقراط نإ مث « ربخلا
 ."'' ( نايليل تناك

 قراط نيصحت نع ثدحتي وهو شماهلا اذه سنؤم دروأ دقو

 يمتحي انصح هنم ذختيل اًيط اًئيصحت قراط لبجب فرعملا عضوملل
 . '"'' ارظتنم نكي ملام ثدح اذإ نوملسملا هب

 نيصحتل هزاربإ لالخ نم - نتملا يف تبثي سنؤم روتكدلا نأكف
 ١ قراط ىدل باحسنالل لامتحا دوجو دكؤي ام  عقوملل قراط

 ةصقلا كلت يفني شماحلا يف حيضوتلا لالخ نمو اذهب وهو

 ال هدنع اهضحد نأكف « نفسلل قراط قرحب ةلئاقلا ةعئاشلا

 ردقلا اذه نم رثكأ اماتها يقلي نأ الو نتملا يف عضوي نأ قحتسي

 )١( ةيناثلا ةعبطلا رشنلل ةيدوعسلا رادلا ء. 59ص : سلدنألا رجف ١ 5 6ه. .

 )( قباسلا ناكملا .



 أ هي حج ح- ىذفععللا جايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ

 . يشماملا

 ) يسلدنألا خيراتلا ١ هباتك يف ىجحلا نمحرلا دبع روتكدلا امأ

 . صلاخ يمالسإو يلقع قلطنم نم هذه نفسلا قرح ةصق ركنأ دقف

 قرحب نولئاقلا اهدروي يتلا ججحلا ضعب لوح اًراوح رادأ دقو

 . ججسح نم ءالؤه هحرط ام ىلع در مث « نفسلل قراط

 فرحا اقراطانأ انج له) : ىعشلا وعنا ديغروتكدلالؤقي

 لك يمالسإلا شيلا ىلع عطقي يك « قيضملا اهب ربع يتلا نفسلا
 . كلذ نيخرؤملا ضعب ركذ ؟ عافدلا يف تيمتسيف ةدوعلا يف لمأ

 اوؤاج مهروبع اهكلتما ءاوس . نفسلا قراط قرحي اذامل نكل

 . يناعملا هذه نم دكأتم قراطو « ةداهشلل نيدعتسم نيدهاجم

 . ام فرصتلا قراط قح نم سيلف نايليل نفسلا تناك اذإف

 وأ ايلس ايركسع المع اهقرح سيلف نيملسملل تناك نإو

 برغملاب مئادلا لاصتالاو ةدجنلا ىلإو اهيلإ جاتحي ماد ام , ابسانم
 هذه ضوخ لبق ةدجنلا ىلإ جاتحا فيك انيأر دقو « ضرغ يأل

 . دعب (!يف اهجاتحاو ةكرعملا

 هلجأ نم شيجلا ءاج يذلا فدملاو ةيمالسإلا يناعملا عفاود نإ



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 نوفلختي نوملسملا ناك امو « رخآ ببس يأ نم عافدنالا يف ىوقأل

 كلذل لب « هللا ةملك ءالعإل مهسفنأ ميدقت وأ ةكرعم ضوخ نع

 قرح ةصق ىلإ ريشت ال  ىلوألا ايس ال - ةيسلدنألا رداصملاو . اوتأ

 ."'' ( ةبطخلا ةصقب طابتراو ةقالع نم ولخت ال كلت نفسلا

 ةيسلدنألا تاساردلا يف نيصصختم لا نيرصاعملا نيخرؤملا نمو

 دبع دمحم روتكدلا - يأرب اهيف اولدأو ةصقلا دنع اوفقو نيذلا

 ءاج دقف « سلدنألل يمالسإلا حتفلا » نع هباتك يف ىسيع ديمحلا

 ("' : ركذلا فنآ هباتك يف

 ةعقاولا هذه ثودح مدعب لماكلا يعانتقا عم « تلواح )

 لثم ىلع مدقيل ناك ام دايز نب اقراط نأب لماكلا يعانتقاو اًيخيرات

 تانودملا ضعب يف ةيضقلا هذه روهظل اليلعت دجأ نأ « لمعلا اذه

 دنعو « سوبدركلا نبا دنع ربخلا كلذل ةينأتملا ةءارقلاو « ةيخيراتلا

 اهلوح فلتخا يتلا ةلأسملا كلت ىلع ءوضلا ىقلت نأ اهنكمي يرقملا

 )١( ةطانرغ طوقس ىتح يمالسإلا حتفلا نم يسلدنألا خيراتلا )1/448-95(:-/

 ةعبطلا تيوكلاو قشمدب ملقلا راد عبط « 77ص : يجحلا يلع ديمحلا دبع

 ىلوألا ١950 (.

 . م ١986 - ىلوأ - ةرهاقلا عبط - شماه 7١١ص (؟)



 نفسلل دايز نب :قراط قارحإ ةروطسأ
 . مهتليخد ىلع هل فرعتيل يمالسإلا شيجلا لخاد اينابسأ كلم

 نوديفتسي امنإ « هيلع نوضبقي الف « سوساجلاب نوملسملا رعشيو

 نم ىتوملا ثئج اوعطقي نأب « هدونج قراط رمأيو « هدوجو نم

 نوموقي مث « رانلا ىلع اهولغيو رودقلا يف اهوعضيو « مهارسأ

 نوعدي مث منغلاو رقبلا هلحم نولحيو « ىتوملا محل ىمرب ةسلخ
 رشبلا موحل نولكأي نيملسملا نأ سوساجلا روصتيف « ماعطلل سانلا

 سوساجلا امهوأو ءيثلا سفن نوملسملا لمع له : انه نمو «

 « بسحف نيملسملا نيب ترس ةعاشإ درج . ''(؟ مهبكارمل مهقرح

 . لعفلاب ثدح ام اذهو مهودع بولق يف بعرلا عاقيإل اهب اوثدحتو
 نم ىتوملا مول لكأت ةمأ كتتأ ) : هل لوقي قيرذل ىلإ لجرلا داع

 اوقرحأ دقو لفقملا تيبلا يف اندجو يتلا تافصلا مهتافص مدآ ينب

 كلذ نم قيرذل لخادف « حتفلا وأ توملا ىلع اونطوو « مهبكارم

 . "'' ( اونظي ملام عزجلا نم هشيجو

 يذلا هاجتالا اذه ديؤتو اًحوضو رثكأ يرقملا ةياور لعلو

 رظنلا ةهجو نم اًيبرح زوجي امم وهو .. اذه عوقو ةيناكمإ ىلإ ليمن اننإ )١(
 يف ةيضقلا يف انيأر نع انثيدح دنع هل اليلحتو صنلا ةيقب رظناو « ةيمالسإلا
 ::نحلا ةراث



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ ةروطسأ لعل

 يف قيرذل هسد يذلا لجرلا اذه ةياور صقي نأ دعب وهف « هروصتأ

 كءامجج دقف : هل لوقيل قيرذل ىلإ داع هنأب ركذي « نيملسملا فوفص

 اوقرح دق « كيمدق تحت ام ةباصإ وأ توملا الإ ديري ال نم مهنم

 نينطوم لهسلا يف اوفصو « اهب قلعتلا نم مهسفنأل اًسايِإ مهبكارم

 بعرف « برهم ناكم انضرأ يف مه سيل ذإ « تابثلا ىلع مهسفنأ
 , ضو ف عاوقلاو

 - اضيأ - نيرصاعملا نم نفسلا قارحإ ةصقل ضرعت دقو
 يمالسإلا حتفلا » نع هل ةسارد لالخ نوتيز دمحم دمحم روتكدلا

 نأ ملعي هنأل ) نفسلا قرحي مل اقراط نأ يأرف « "7 ©« سلدنألل

 اهكلمي يتلا ةديحولا ةوقلا مه اوسيل هعم اوربع نيذلا دونجلا

 اذإ رقهقتلا يف مهلمأ عطق ىلإ رطضي ىتح يمالسإلا شيجلا
 . "” ( كلذ ىلإ فورظلا مهتمغرأ

 ضوخ لبق رطضا دق هنأ ملعي اقراط نأ ثحابلا فيضيو

 دودج ةرثك يأر امدنع ريصن نب ىسوم نم ددملا بلط ىلإ ةكرعملا

 . 708 /١1:بيطلا حفن )١(
 سماخلا ددعلا ضايرلاب ةيعاتجالا مولعلا ةيلك ةلجمب ةروشنم ةسارد (6)

 .ه1 ١

 . قباسلا ناكملا ()



 حب حل ىفعتلا دايز نب :ةراط قارحإ ةروطسأ

 ىلع نفسلا مهب تربع يدنج فالآ ةسمخب هدمأف « طوقلا
 . ىسوم هدمأل اًءلاث وأ اًيناث اًددم بلط ول هنأ كش الو « سلدنألا
 ددملا ناك فيكف نفسلا قارحإ نم ىوري ام ةحص ضرف ىلعف

 ؟ هيلإ لصي نأ عيطتسي ىسوم هيلإ هلسري يذلا

 غلب يذلا هشيجب ىسوم ربع فيك : ثحابلا لءاستي اريخأو

 . "”؟ دحاو ماعب كلذ دعب افلأ ةيناث

 ءانبل يفكت ال دحاو ماع ةصرف نإف « هلؤاست يف قحم ثحابلاو

 لب ءالهس سيل لمع لوطسألا ءانب نإ مث . . ديدج لوطسأ
 نم اددع فيضن نحنو . . لاجرلاو لاملاو دهجلا ىضتقي

 : انيناج نم تاالؤاستلا

 ؟ رخآ ىنبنل لوطسأ مده نم ةدئافلا ام

 ؟ نيملسملا نم ددعلا اذهب ةرماغملا ىضتقي رمألا ناك لهو

 ريثأت تاذ ىربك كراعم سلدنألا حتف لبق نوملسملا لخد دقلو

 مهسفنأل اوحيبي مل اذالف « سلدنألا حتف نم مظعأ ( يجيتارتسا )

 ؟ يراحتنالا لمعلا اذه لثم

 . قباسلا ناكم ل (0)



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ دس

 « سلدنألا حتف يف ةلوج لوأل اومزه دق نيملسملا نأ ضرتفنلو

 مهحتف يف ةرم ريغ اومزه اى . . ركلل ىرخأ صرف كانه نكت ملأ
 ؟ ةنس نيتس نم رثكأ هل مهحتف رمتسا يذلا برغملل

 ةصق لوح ةريبك ماهفتسا تامالع ريثت تالؤاستلا هذه لك نإ

 . نفسلا قارحإ

 ميظعلا دبع روتكدلا احل هيفن بابسأ درويو ةصقلا يفنيو

 : لوقيف - نيرصاعملا نيخرؤملا دحأ  ناضمر

 قرح ىلع ؤرجيل نكي مل دايز نب قراط نإف عقاولا يفو)

 1( نييييسل ةيكاويف

 نايلوج اهكلمي بكارم يأ « ةطلتخم هبكارم تناك اهنأ : لوألا

 هانب يذلا يمالسإلا لوطسألا نم ةيمالسإ بكارمو « ةتبس مكاح

 » وصب نب يبرم

 « سلدنألا حتف يف ةيادبلا ىوس نكت مل قراط ةلمح نأ : يناثلا

 ئطاشلا ىلع هتدايق تحت تربع ىتلا ةيركسعلا ةوقلا ناكو

 . حتفلا اذه مامتإل ةيفاك ريغ ينابسألا



 لح حل نضعتلل ةايز نب قراط :قارحبإ ةروطتسأ
 يف ناك دقف يلاتلابو . ريصن نب ىسوم نم تادجنلاو تادادمإلا

 ! نفسلا قارحإ سيلو ضرغلا اذهل نفسلا نم ديزملا ىلإ ةجاح

 اجرب الورم ياخ نيب كارا قدام نالت نو
 .''” ( القع اهرري

 ىلإ لوصولا هيف انلواح يذلا ضرعلا اذه لالخ نمو  اذكهو

 - نفسلا قارحإ ةيضق يف نيرصاعملا نيخرؤملا ءارال ءاصقتسا هبش

 : دجن

 لب « نيثدحملا نيخرؤملا نم دييأتلاب عتمتت مل ةيضقلا هذه نأ

 ضرأ ىلع فقت نأ عطتست ملو « بناوجلا ىتش نم دقنلل تضرعت
 . ةتبأث 2 5-5

 هرمجاطواو

 )١( ددع ربوتكأ ةلجم « سلدنألا حتف يف ةيخيراتلا ةقيقحلا لا5٠ / ١7/1985/8 .



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ د

 يعرشلا راطإلا يف نفسلا قارخإ
 ىلع دمتعت ةفقو نفسلا قارحإ ةصق عم فوقولا نم دب ال ناك

 نأل لب « همدع نم اهعوقو تابثإ درجمل سيل « دقنلا جهانم قثوأ
 يعيرشتلا دعبلا وهو « يخيراتلا اهدعب ريغ رخآ ادعي ةصقلا هذهل

 نيعباتلا رصع ىلإ يمتنت ةرتف نع رودي ثيدحلاف « يمالسإلا

 ريصن نب ىسومو « دايز نب قراط شويجو « سلدنألا حتف ىتحو
 نيروهشملا ةباحصلا ضعب ناك دقلو . كلذك نويعبات اهيف ناك

 نم ريبك ددع دجو ا|مبرلو « ''” كلملا دبع نب ديلولا مايأ ىلع ءايحأ

 وأ نيعباتلا قافتاف كلذ عمو « نيروهشملا ريغ نم ةباحصلا

 لثمي امنإ ةمواقملا وأ ضفرلا ىقلي نأ نود ام لمع ىلع مهرارقإ

 يف « عيرشتلا ملاع يف مهلامعأب جاجتحالل لهأ مهو « مهنم ةقفاوم
 . مالسإلا هرقي ال ركنم ىلع نوعباتلا أطاوتي نأ لقعي

 نوعباتلا تكس فيك : لءاستن نأ انل نإف ساسألا اذه ىلعو

 لمعلا اذه ةيعورشم اذه ىنعي يهو ؟ نفسلل قراط قارحإ ىلع

 قارحإب ةيمالسإلا ةئيبلا هذه حمست له : ةيمالسإلا ةيحانلا نم

 )١( ِةِكَو لوسرلا مداخ كلام نب سنأ مهنم ركذن نحن .



 وح ص وفعلا دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 وأ ءاهقفلا وأ ةساسلا نم جاجتحا نودو « ةضراعم نود نفسلا

 نم اولتاقتو لبق نم ةباحصلا فلتخا دقل ؟ ءارعشلا وأ نيركفملا

 بابتتسا وأ صاصقلا ةيقبسأ ىلع فالخلاو نائع لتقم لجأ
 ؟ يعرش أدبم نع لتاقي هنأب نمؤي ناك مهنم لكو «مكحلا

 نوعباتلا أطاوتي لهف . نارجأ بيصمللو رجأ ئطخملا مهدهتجملو

 ىلإ نونوكي ام جوحأ هيف مه تقو يف يمالسإ لوطسأ قارحإ ىلع
 !!؟ نامورلا ةهجاومل ليطاسألا

 أدبم مالسإلا يف زوجي له - اضيأ ةيعرش - ىرخأ ةيواز نمو

 نب دلاخ ةدايقب نوملسملا بحسنا دقل ؟ ةيراحتنالا تارماغملا

 ديزو بلاط يبأ نب رفعج داهشتسا دعب ( ةتؤم ) ةعقوم يف ديلولا
 شيجلا مظعمو دلاخ كردأ نيح « ةحاور نب هللا دبعو ةثراح نبا

 نيملسملا شيج نيب ددعلا يف قرافلا اذه ءازإ ةيراحتنا ةكرعملا نأ

 نوبلطي نويئادف نوملسم كانه ناك دقو « مورلا شيجو

 دلاخ ةدايقب باحسنالا شيجلا رثآ كلذ عمو «لاتقلا يف رارمتسالا

 اًدر ( راركلا ) مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مهامسو ديلولا نبا

 اذه سيلأ . ( رارفلا ) مهومسو ةنيدملا يف مهنم اورخس نم ىلع

 زيجيو « ةيراحتنالا تارماغملا مرحي اًيمالسإ اًعيرشت ّيوبنلا كولسلا



 نفسلل دايز.وب قراط قارحإ ةروطسأ لم.
 ؟ نيملسملل ةدابإ ةكرعملا لعجت تآجافم دوجو ةلاح يف باحسنالا

 اذهل بجوم ةمث ناك له نفسلل قراط قارحإ ةصقل ةبسنلابو

 ناك اذإف ! ؟ ةكرعملا ةجيتن نع اًئيش ملعي نكي مل هنأ عم قارحإلا

 قرحأ اذه لجأ نمو يمالسإلا شيجلل ةميزهلا عقوت دق قراط

 اهمرحي يتلا ةيراحتنالا تارماغملا باب يف لخدي هنإف نفسلا

 . مالسإلا

 يوبنلا هيجوتلا اوبعوتسي مل  نيعباتلا نم هعم نمو  اذبب وهو

 . هب لوبقلا نكمي ال ام وهو ( ةتؤم ) يف

 ؟ نفسلا قارحإ ىودج امف رصنلا عقوت دق ناك اذإو -
 رصع يف اهءارو ةريبك ىودج ال يتلا ةيلاملا ةراسخلا هذهو

 . اهنع ةليدب قرط دجوت نأ نكمي يتلاو « نفسلا ةعانص هيف بعصي

 ؟ اعرش ةزئاج يه له
 رشبلاب ةيحضتلاب لصتت يتلا كلت ءاوس « بناوجلا هذه لك نإ

 لعجت - نفسلاب مأ « "” ( ابيرقت ةثارعبسو يدنج فلأ رشع ينثا )

 ال ام وهو « ةعيرشلاب الخم المع قارحإلا اذه ىلع قراط مادقإ نم

 )١( بيطلا حفنو « 1/ص: لوهجمل : ةعومجم رابخأ 791917477١ .



 يح ل نفعل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 ىلع وأ - هيلع اوتكسي نأ - ؤطاوتلا هبش لكشب - نيعباتلل نكمي

 توكسلا اذه نكل . . هلوح يهقف فالخ يأ رهظي ال نأ لقألا

 يأ يلاتلاب رقي ملو ليبقلا اذه نم ةيضق كانه نكت مل هنأ ىنعي
 ؛ العف ثدحت مل ةيضق لوح فالخ يأ ةراثإ نكمي ال هنأل ؛ فالخ

 ١ دايز نب قراط لثم حلاص يعباتل ةبسنلاب « هيلإ ليمن ام وهو

 . مهنع هللا يضر نيعباتلا نم هعم نمل ةبسنلابو

 يف اميس الو  ةعيرشلاب ئضتست يتلا يمالسإلا خيراتلا حور نإ

 ةرظنلاف « كولسلا نم نوللا اذه ىلع ليمت ال  روصعلا هذه

 - يحورلا يقالخألاو يونعملا زفحلا ىلإ ليمت بورحلل ةيمالسإلا

 عفرل رصنلا يف ةبغرلا ىلإ ليمت امك  يراحتنالا رهقلا اذه ىلإ ال

 . هللا اضرو ةنجلا لينل ةداهشلا وأ مالسإلا ةملك

 لوسرلا مايأ ىتح ةريثك ايارسو تاوزغ يف نوملسملا مزه دقو

 ةوزغ يف اديدش الازلز اولزلز امك « دحأ ةوزغ اهزربأ نم ِةنِكي

 . قدنخلا

 «يراحتنالا كولسلا اذه لوح ريكفت يأ دري ملف كلذ عمو

 هللا هدارأ ءالتباو اصيحمت ةميزهلا هذه نوربتعي نوملسملا ناك دقو



 سفسلل دايز نب اقراط :قارحإ ةروطسأ لم
 ةيريصم كراعم اولخد دقو « ءادهش مهنم ذختيلو مهرابتخال

 لهف « بولسألا اذه لثم يف اوركفي لو سرفلاو مورلا مامأ ةريثك

 ريغو ةيعرف ةكرعم يف يراحتنالا لمعلا اذه ىلإ فاطملا مهم يهتني

 !!؟ سلدنألا حتف لثم ةيريصم

 ىلع  هتفلاخمل ء عوقولا نكمم ريغ هارن لب « هدعبتسن ام اذه نإ

 . بورحلل ةيمالسإلا ةرظنلا حورلو ةيعرشلا لوصألل - لقألا

 روحا وم



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ ةروطسأ

 ةيضقلا يف انيأر
 اياضقلا يف اميس الو « ةيخيراتلا تاساردلا يف ثحابلا يأر نإ

 وأ ةرصاعملا رداصملا ىلع ىلوألا ةجردلاب عئوكتي امنإ اهرصاعي مل يتلا

 مث (  دنسلا دقني ثيدحلا ملع يف فرعي ام اذهو  ةعقاولا ةبيرقلا

 ةيحان نم ةعقاولل يلخادلا دقنلا ىلع ةيناثلا ةجردلاب ئكتي هنإ

 ديلاقتلاو نيناوقللو اهرصع حورل اهتمءالمو اهتيلوقعمو اهتيقطنم
 انرعتسا ام اذإ  اذهو . اهعوقو نابإ ةرطيسم تناك يتلا

 . ( نتملا دقنب ) فرعي ام وه  ىرخأ ةرم ثيدحلا ملع تاحلطصم

 نأ ىرنو ءاّعم دقنلا يبناجب ذخأن ةيخيراتلا تاساردلا يف نحنو

 دحاو ىوتسم يف امهنأو « دنسلا دقن نع هتيمهأ يف لقي ال نتملا دقن

 . ةيمهألا نم

 : دنسلا دقن :الوأ

 ال اهنأ نفسلا قارحإ ةيضقل ةقباسلا ضورعلا نم حضاوو
 عيطتسي ال اريبك اًعاطقنا عطقنم اهدنسف « دنسلا دقن باب يف دمصت
 هلبقي ال اًدح عاطقنالا غلب دقو « دنسلا دقنل جهنم يأ هلهاجتي نأ
 . نيثدحملا جهنمل ةبسنلاب هحماستو هزواجت ناك امهم يخيراتلا جهنملا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ لم.
 ةيخيراتلا تاساردلا رداصم يف ةماع عاطقنا ةرتف  الوأ  كانهف

 ه147ةنس أدب دق سلدنألا حتف ناك اذإ « ةيبرغملاو ةيسلدنألا

 ىلإ ريصن نب ىسومو دايز نب قراط داعو ه 405 ةنس يهتناو

 نإف - حجرن ام ىلع ه405ةنس نم ةريخألا روهشلا لالخ قرشملا

 ثلاثلا نرقلا ين الإ رهظت مل ةنودملا ةيسلدنألا ةيخيراتلا رداصملا

 وهو ( ه4728ت ) بيبح نباو يرصملا مكحلا نبا دي ىلع ىرجملا

 مل نيخرؤملا نيذه نأ ذإ . ناكملا يف عاطقنا همعدي نامزلا يف عاطقنا

 يسلدنأ بيبح نبا نأ نم مغرلا ىلع « سلدنألل اهؤامتنا نكي

 خيراتلا نيودت يف ةدئارلا ةيرصملا ةسردملا الثم امههنكل « لصألا

 . يسلدنألا

 نيذه يف رهظت مل نفسلل قراط قارحإ ةصق نإف ء اذه عمو

 نرقلا فصتنم ىتح « ةيلاتلا نورقلا رداصم يف الو نيردصملا

 ضحدل يفكي اعاطقنا « نيعاطقنا كانه نأ يأ « يرجحلا سداسلا

 عاطقنالا وهو « نيثدحملا جهنمب انذخأ اذإ  ةيادبلا ذنم  ةصقلا

 ةسردم روهظو ( ه97) سلدنألا حتف نيب اميف عقو يذلا لوألا

 عاطقنا وهو « يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف بيبح نبا مكحلا دبع نبا

 جهنم انزواجت اذإ امأ . ةيسلدنألا ةيخيراتلا تاساردلا يف ماع



 410ج ل نفس دايز وب :قراط قارحإ ةروطسأ

 - مويلا ىتح  ةيخيراتلا تاساردلا عطتست مل يذلا ميظعلا نيثدحملا

 ردق هنم بارتقالا يرورضلا نم ناك نإو « هيلإ لوصولا

 : لوقن « ةعاطتسالا

 ىلإ انرظنو « يثيدحلا جهنملا اذه  نيرطضم  انزواجت اذإ

 نيب عقو يذلا عاطقنالا وهو « ٍناثلا عاطقنالا ةيواز نم ةعقاولا

 ةيرصملا ةسردملا دي ىلع ءاوس ةيخيراتلا ةيسلدنألا ةسردملا روهظ

 ةيسلدنألا ةسردملا ريكاوب دي ىلع مأ ( بيبح نباو مكحلا دبع نبا )

 بيرع نباو ةيطوقلا نبا ) يرجهحلا عبارلا نرقلا يف ةيلصألا

 اعاطقنا انيدل نأ دجن فوسف ( مهريغو يضرفلا نباو ينشخلاو

 - قراط حتف 47 ) نرقلا فصنو نورق ةعبرأ نم رثكأ ىلإ لصي

 . ( سوبدركلا نبا باتك مث يسيردإلا باتك روهظ عم ه 6 18 ىلع

 لك تعطقناو ء اهدنس عطقنا ةعقاو لبقت نأ نكمي لهف

 !؟ نورقلا نم ددعلا اذه اهرداصم

 اًريثك نأ ةيسلدنألا تاساردلا ظح ءوس نم هنأ ركذلاب ريدجو

 يف نيملسملا خيراتبو  ةصاخب  حتفلا ةرتفب ةقلعتملا رداصملا نم

 هب ماق يذلا دمعتملا فالتإلا ةجيتن دوقفم  ةماعب - سلدنألا

 طوقس دعب خيراتلا نم ةددعتم تارتف يف نوبصعتملا ةسينكلا لاجر



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ب

 ىلع (  ه595١) ه90ةنس ىفق . 5957١)ه/9ةنس ةطانرغ

 تاطوطخملا نم ةريبك دادعأ تفلتأ  رصحلا ال لاثملا ليبس

 هذختا يذلا فسعتملا رارقلل اذيفنت كلذو « ةدمعتم ةروصب

 قرح يف ببست يذلاو ( 113026262 )  ثينيميج لانيدراكلا

 امأ . 7 ةطانرغل ةماعلا تاحاسلا يف ةيبرعلا بتكلا نم فالآ ةيناث

 يف تلظ دقف « دمعتملا فلتلا اذه نم تجن يتلا تاطوطخملا ةيقب

 ىتح تابتكملا ضعب فوفر ىلع وأ « نيفقثم ريغ نابهر ةزوح

 تظفحو م598١ - ١6065 ) ىناثلا بيليف كلملا لبق نم تعمج

 هذه عابرأ ةثالث تقرتحا دقف اذه عمو « ''” لايروكسألا ريد يف

 ." لايروكسألا يف قيرح عالدنال ( م1771 ه١ ٠ 87 ةنس ةعومجملا

 عاطقنالا ىدم سكعت ؛ يسلدنألا انثارت عايضل ةلثمأ درجم هذهو

 . خيراتلا اذه قئاقح نم ريثك نع انلصفي يذلا

 (1) مةكءانقا لع عدربدم205 طع طتكاممرت هل طع طمطصتسعلوم لزتهقكاتعك ذم
 ةمدهتم معرب زمزاع آ:2.1964,ربوأ قطط .دنآآ .

 حتفلا ) : هباتك ين اا/ « 1١ص هط نونذ دحاولا دبع روتكدلا نع القن

 . ( قارعلا 1987 عبط سلدنألاو ةيقيرفإ لامش يف يمالسإلا ىبرعلا رارقتسالاو

 (2) : نراق 5.0.آ1131110100113, ( 50105665 01 تانكأ] 127 12156018/ 01 5م2112 )

 لوان1]02 01 طع مدلل -كأدم طلوام1 ول 50عزعأإل , ] , 1953 , 2,358 .
 (3) م35ءان3] 0ع ع3ال82205, هم . كأع . ممآ . 1م . 116 .

 . 71/٠ 7١ص هط نونذ دحاولا دبع روتكدلا نع القن



 رحب لح نفعل دايز وب :قراط قارحإ ةروطسأ

 نيذلا لوألا ةثالثلا نيخرؤملا نم ايأ نأ رمألا ةيوعص يف ديزيو

 - ىريمحلاو سوبدركلا نباو ىسيردإلا مهو ةصقلا هذه اوور

 ةقباس رداصم ةيأ مهنم دحاو انل ركذي مل - ىسيردإلا نع لقن يذلا

 ضعب ىلع انلدي وأ « عاطقنالا ةحاسم انل برقي ىتح « اهنع لقن
 . تالظلا هذه يف ءوضلا

 . ىسيردإلا نع يفرح لقان درجم - انتبثأ اك  ىريمحلا نأ امك
 . هب لتعي الف

 - كشن نأ الإ  دنسلا ةيحان نم كلمن ال اننأ ىلإ يهتنا اذكهو

 . نفسلل قراط قارحإ توبث يف  لقألا ىلع

 ىلع رظنلا يف نيثدحملا ريياعم ضعب قيبطت اذه ىلإ انفضأ اذإف

 "7 انركذ امك  احرجم ناك سوبدركلا نبا نأ ذإ « نيلقانلا لاجرلا
 لاوقألا ىلع دمتعي ناك اهبرلو « هبتكي امم ريثك يف ةقث نكي مل هنأو
 . هدهع يف ريطاسألاو تاياكحلا هبشت يتلا ةعئاشلا

 ام لبقت نأ اهنأش نم يتلا ةيفارغجلا هتعيبط نإف ىسيردإلا امأ
 هنيب اريثك قرفن ال انلعجت تاغلابملا ضعب نم تالحرلا يف يكحي

 )١( يدابعلا راتخم دمحأ روتكدلا ) باتك نم ةيسلدنألا ةعطقلا ققحم نع القن (



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ 1

 نود يريمحلا راس يسيردإلا اطخ ىلعو « سوبدركلا نبا نيبو

 | !! صيحمت

 ضفر ىلإ ليمن اننإف  نيلقانلا لاجرلا دقن يأ اذه انفضأ اذإ

 وه اذهو . نيلقانلا حيرجتو دنسلا عاطقنا ةيحان نم ةصقلا هذه

 . ةصقلا هذه ضفر يف نيكملا ساسألا

 : نفسلا قارحإ ّيصق نومضمل يخيراتلا دقنلا : ايناث

 يف دايز نب قراطو ريصن نب ىسوم تاوطخل قيقدلا عبتتلا نإ

  نفسلل قراط قارحإ ىوعد يف ككشتت انلعجي سلدنألا حتف

 يف قثي ناك دايز نب قراط نأب اًضحم ايلايخ انضارتفا اذإ الإ مهللا

 نكمي ال ام وهو « نيملسملا حلاصل نوكتس ةكرعملا ةجيتن نأ

 هددحت يذلا ريبكلا طوقلا شيج ةهجاوم يف ( القع ) هنم نقيتلا

 كلذ نم رثكأو « ددعلا يف نيملسملا فاعضأ ثالثب تاياورلا لقأ

 ةعست ىلإ تاياورلا ضعب هب لصتو . ددعلاو تاناكمإلا يف اريثك

 .'” يمالسإلا شيجلا فاعضأ

 حاورأ ىلع دايز نب قراطو ريصن نب ىسوم صرح رهظ دقل

 47ص قباس ردصم .سوبدركلا نباو ١ص : لوهجم فلؤمل : ةعومجم رابخأ )١(

 : :١١1٠/5 نودلخ نبال : ربعلاو



 وج حل ىشعملل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 تناك دقلو « حتفلا يف ريكفتلا ةيادب ذنم سلدنألا حتف يف نيملسملا
 رمأ دققف . ددصلا اذه يف ةحضاو كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا رماوأ

 سلدنألا ربتخي نأو « حتفلا يف ثيرتي نأب ريصن نب ىسوم هيلاو
 7 ةيملاملا حاورأب رماغي الو ايارسلاب

 نيتيرس لسرأف « ةفيلخلا تايلعتل ىسوم باجتسا دقلو
 ةدايقب اهتيناثو « ةتبس مكاح نايلوج ةدايقب امهادحإ نيتيعالطتسا
 فلك حتفلا ةيناكمإ ىلع ىسوم نأمطا املو ''' كلام نب فيرط
 يفو « قراط ةيصخش يف هنم ةقث « ةلمحلا ةدايقل دادعتسالاب اقراط
 . "9 نيملسملا ربربلا يف هتناكمو هتربخو هئالب نسح

 )١( 55قباس عجرم : سوبدركلا نباو ١ص : ةعومجم رابخأ .
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 ١9175 /8١دلج) سنؤم نيسح قيقحتب اهخيراتو سلدنألا فصو : لوهجم رظناو
 .( 7١صةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجم ديردم

 ريبك ددع نع الوئسم اقراط ناك ) سنؤم قيقحت : فلؤمل ١؟18سلدنألا فصو (*)
 ناك دقو « ةراوهو ةمانزو ةماتكو ةدارجو ةدومصم لثم ةرباربلا نيملسملا نم

 نيملسملا رمأ ول هنأب كلملا دبع نب ناهيلس ةفيلخلل اقراط فصي يسورلا ثيغم
 نبا رظنا ) قراط ةناكم ىلع تالالد هذهو هوعبتل اهءاش ةلبق يأ ىلإ ةالصلاب
 ردصم يدابعلا قيقحت سوبدركلا نبال سلدنألا خيرات نمض -7١٠١طابشلا
 سابع نام قيقحتب 1١م7 يرقملل : بيطلا حتف رظناو « قباس

 . 9318١توريب



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ دا

 ءارضخلا ةريزجلا لخدو « ةيسلدنآلا ةودعلا قراط ربع امدنعو

 يقتليس يتلا ةنوذش ةعقوم  ةلصافلا ةعقوملا ىلإ مدقتي نأ لبقو

 اعينم انصح حتفلا لبج يف انب طوقلا روطاربمإ قيرذلب اهيف

 ةأمسملا ةريزجلا يف ميكح مأ نصح انب مث « هعم نمو وه هب نصحتيل

 روس ىمسي اًروس انب هنإ لب اذهب فتكي ملو « مويلا ىتح اهمساب

 تقولا قو "يبيت وورشلا دنع ةةروعلا قرط هن سقت توعلا

 رماع نب كلملا دبع ةدايقب ةيوق ةبيتك قراط لسرأ دقف هسفن
 '"" قراط لبج حفس يف عقي يذلا ةنجاطرق نصح حاتتفال يرفاعملا

 لك تعقو نصحلا اذه حاتتفا دعبو « قراط لبج برغ لاش

 كلملا دبع ىلوتو « نيملسملا ديب قيضملا ةقطنمب ةطيحملا قطانملا

 كلذ يف هدعاسي ءارضخلا ةريزجلا ىلع ةرطيسلا ةيلوؤسم ىرفاعملا
 طوطخ تحبصأو قراط شيج ةرخؤم تيمح اذهبو « نايلوج

 نامأ مازح نوملسملا ماقأو "7" « ةنمآ ةيقيرفإ لاش عم هتالاصتا

 مهل نمؤيو ةمجاهملا مدع مهل نمضيو « ىقيرفإلا ئطاشلاب مهطبري

 ةفاقثلا راد عبط 94 /7لانفورب قيقحت : يشكارملا يراذع نبال : برغملا نايبلا )١(

 . 58ىدابعلا راتخم دمحأل سلدنألاو برغملا خيرات رظناو « توريب

 حتفلاو 517 / :١ بيطلا حفنو 4 / ؟ قباسلا ردصملا ىراذع نبا رظنا (؟)

 .1405١ةرهاقلا عبط ١١١ ىسيع ديمحلا دبع دمحم ك سلدنألل يمالسإلا

 نونذ باهولا دبع : يمالسإلا ىبرعلا رارقتسالاو يمالسإلا حتفلا (©)

 . ١142156 ص: هط



 نو لح نغسل دايز نب قراط قارحإإ ةروطسأ
 . "” اهوركم مهل هلل ردق ام اذإ دادترالاو تادادمإلا قيرط

 «باحسنالاو ةميزهلل اباسح ىضتقت اهلك تاءارجإلا هذهو

 نتاع اموهو و عسلا فه لاس ةليفكلا تانامضلا عضوو

 ساسأ ىلع موقت نفسلا قارحإ نأل « نفسلل هقارحإ لوقلا عم
 . باحسنالل اهيف ناكم الو ( توملا وأ رصنلا ) ةددحم ةلداعم

 شيجلا ددعب ملعو طوقلا عم هتكرعم عم قراط برتقا امدنعو
 لوقي امك وأ « ددملا هنم بلطي ىسوم ىلإ لسرأ ريبكلا يطوقلا
 سلدنألا كلم نأب هربخيو هذقنتسي ) : ؛« ةعومجم رابخأ ١ بحاص

 وحلا اذه لع قراط كولسو . ''” ( هب هل ةقاط ال ب هيلإ فحز دق

 وهف « نيملسملا حاورأ ىلع صيرحلاو ميكحلا لقاعلا هاجتالا دكؤي

 ةفزاجملا بولسأ ىلع ليمي الو ةنومأم ريغ تارماغم ىلإ ًاجليال

 مدقتيو « طوقلا شيج قراط مزه امدنع ىتحو « نيملسملا حاورأب

 ةعلق حفيو « نيمزهنملا قحاليف مدقتي مث « ةنوذش ةروك حتميف

 ةلطيلط لالتحا نم نكمتيو « ةيليبشأ ةظفاحم يف رورومو « ةحتتسا

 . ١١١ص :سلدنألل يمالسإلا حتفلا 7

 سلدنألاو برغملا خيراتو 17ص: ةعومجم رابخأ : لوهجم فلؤم :رظنا 0)
 . 15ص



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ١10

 فقوتي انه ”"  اهلوح نايدولاو عالقلا ضعبو طوقلا ةمصاع

 ريصن نب ىسوم لسريو ةلطيلط يف رقتسيو « دحلا اذه دنع قراط

 يتلا قطانملا حتف لمكيل مودقلا ةطخ هل مسريو « هتدعاسمل هوعدي

 ةنس ىسوم مدقتي العفو . اهحتف نم هودعاسم الو قراط نكمتي مل

 « برعلا نم مهرثكأ يدنج فلأ رشع ةيناث هماوق شيجب ( ه91)

 ينابسألا برغلا ندم نم اهريغو ةدرامو ةنومرقو ةيليبشأ حتفيف

 « قراط نم ةطيحلا هذه لثمف . ةجاتلا رهن ىلع قراطب يقتلي ىتح

 هتاوطخل ردقي ميكح دئاق هنأ ىلع لدت دالبلا ةمصاع لتحي وهو

 ريغ وأ ةيراحتنالا تارماغملا ىلإ ليمي الو ءاهمجح هتقاطلو اهعقو

 : ةيوسحلا

 حتف يف قراط دوهج عئاقول ضرعلا اذه لالخ نم  اذكهو

 ١ قراط دنع ةيعافدنا ةعيبط دوجو ىلع انلدي ام دجن ال - سلدنألا

 ةرطاخملا بنجتو طيطختلا ىلع هدامتعا دكؤت عئاقولا لك دجن لب

 ] . ةبوسحملا ريغ تارماغملاو حاورألاب

 نأ دعب ةلطيلط ىلإ عفدنا دق هنأ نم رداصملا ضعب هركذت ام امأ

 حتفلاو 561١/١ بيطلا حفنو « 575 /5 : ريثألا نبال : لماكلا رظنا )١(

 . ١١ص : يمالسإلا يبرعلا رارقتسالاو



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ ةروطسأ

 مهفي ام وهو ''” ةبطرقو ةيسرمو ةقلام ىلع هشيج نم اقرف لسرأ
 هنم ةرماغم ناك كلذ نأو « ليلق ددعب ةلطيلط وحن عفدنا هنأ هنم

 لب ةبطرق ىلإ يمورلا ثيغم ةلمح الإ لسري مل اًقراط نأ حيحصلاف
 وه هنأ يبيدبو « ''”اضيأ ةبطرق حتف يذلا وه هنأ ىري نم كانه
 هند 0 ىلع هقيرط يف تناك يتلا ندملا ةيقب دحوملا هشيجب حتف يذلا

 اهحتف يذلا وه ريصن نب ىسوم نأ تباثف ةيسرمو ةقلام امأو
 يرورضلا نم هنأ امك « ”” قراط تاحوتف اهب لمكأ يتلا هتلمح يف

 ايرورض ايركسع المع ناك ةلطيلط وحن قراط مدقت نأب لوقلا

 وهو .''” مهفوفص ديحوتو مهسافنأ طاقتلا نم طوقلا عنمي ىتح
 . ةلطيلط يف هب ىقتلا نأ دعب ريصن نب ىسوم هل هردق يذلا رمألا
 ىسوم ناك نأ دعب سلدنألا ندم ةيقب حتفل كلذ دعب اعم اراس دقو

 رارقتسا ةرورضبو « حتفلل طيطختلا يف قراط رظن ةهجوب عنتقا دف

 )١( ةعومجم رابخأ رظنا : ص١5  7٠١١؟ : برغملا نايبلاو « 017 / 5 : لماكلاو /

  4بيطلا حفنو :١/ 779.

 «ديردم « يدابعلا قيقحت ؛ ١ 4 ١ص: طابش نبال : سلدنألا خيرات ةعومجم ()
 . ١١/17 برغملا نايبلاو

 . ١١ /7 : برغملا نايبلا (9)

 . ١7١ص: قباس عجرم : هط دحاولا دبع 060



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ل
 نم اًدج حضاو رمألا اذهو « ةحوتفملا يضارألا يف مئادلا نيملسملا

 لالخ نيدئاقلا نيب راس يذلا كرتشملا نواعتلاو « لدابتملا مهافتلا

 . ينابسألا لاشلاو طسولا يف ''' ةكرتشملا (هتاحوتف

 حتف يف قراط بولسأ يف هدصر نكمأ رخآ اًرمأ كانه نكل

 بئاوج ىتش ىلع فرعتلل بابلا انل حتفي رمأ وهو « سلدنألا
 ىلع - قيمعلا ليلحتلا دنع  انلدي (ى « دئاقلا اذه يبرحلا جهنملا

 قراط قارحإ ةصق اهنم تقلطنا يتلا ةيلاتحالا دفاورلا نم دفار

 نم - اينابسأل يمالسإلا حتفلا يخرؤم نم ددع ثدحت دقل

 ناك يتلا بيلاسألا ضعب نع  يرقملاو سوبدركلا نبا لائمأ

 دقو « طوقلا ةموصخ دنع ةيونعملا حورلا ميطحت يف قراط اهعبتي

 مهخبطو مهحبذب رمأف « ىرسألا ضعب ىلإ دمع هنأ اهنم اوركذ

 . شيجلا يف هعم نمو وه ةخوبطملا مهموحل لكأب ماق مث نمو

 ةصق مهيلإ تيزع يذلا ةثالثلا دحأ - سوبدركلا نبا لوقي

 |لف « اقراط ديري ةبطرق ادصاق قيرذل لحرو ) : - نفسلا قارحإ

 هرمأو  اهدئاكمو بورحلاب فراع اًعاجش الجر قيرذل ريخت اينادت

 )١( ص.: قياس عجرم : نونذ دحاولا دبع ١7١ .



 « عنو لح ىفسلل طايز نب قراط ؛قاوحبإ ةروطتسأ

 لوسر كشي ىملو « اهوخبطو مهموحل اوعطقف « ىلتقلا سانلا ذخأف

 موحللا كلت قرهب قراط رمأ ليللا نج املف « اهنولكأي مهنأ قيرذل
 . رودقلا كلت يف اهمحل لعجو اًمغو اًرقب حبذو « اهنفدو

 (« هذئع هولكأف ماعطلا لِ عامتجالل مهيف يدونف سانلا حبصأو

 قيرذل ىلإ لوسرلا فرصنا اوغرف املف « مهعم لكأي قيرذل لوسرو

 مهتافص « مدآ ينب نم ىتوملا موحل لكأت ةمأ كشتأ : هل لاقو

 «مهبكارم اوقرحأ دق « لفقملا تيبلا يف اندجو ىتلا تافصلا

 "كن

 دايز نب قراط نم ةليح يه |منإو « عقت مل ةصقلا هذه نأ يهدبو

 ةروصلا هذه لقني نأ دارأ هنإ ذإ ء مصخلل ةيونعملا حورلا ميطحت يف

 رشن - يدابعلا راتخم دمحأ قيقحتب 48 ٠ 477 ص: ءافتكالا نم سلدنألا خيرات )١(

 نيسح قيقحتب ( هخيراتو سلدنألا فصو ) لوهجم فلؤم رظناو « ديردم
 / 9١ا!/4ددع ديردمب يمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجم ١١ 8ص سنؤم

 ١) ص : ةيطوقلا نبال : سلدنألا حاتتفا خيرات رظناو ( 18 دلجملا 790 «

 قراط حتف نع ثيدحلا دنع ةقباسلا تاحفصلا يف دوجوم ةيطوقلا نبا صنو

 . ةيسلدنألا رداصملا يف سلدنألل



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ 7-١

 نولقنيس مهنأبو ء مهدوجوب ملعي ناك يذلا سيساوجلا قيرط نع
 .'"” قيرذل مهدئاقو مهروطاربمإو طوقلا ىلإ هنوري ام

 ىلإ ءوجللا يف دايز نب قراط ةأرج ةصقلا هذه يف ىرن نحنو

 - لبقت ال ةيمالسإلا ةعيرشلاف « يعرش ريغ ساسأ ىلع موقت ةعدخ

 « اوتام دق اوناك اذإ ىتوملا خبط ىتح الو « ىرسألا حبذ  ةهادب

 يتلا برحلا اهنكل . هشيجو قراط لاح لثم لاح يف مهلكأ الو

 عادخلا نم نوللا اذه لثم اهيف حابي يتلاو « ةعدخلا ىلع موقت

 لامعألا هذه لثم باكترا - عبطلاب  اهيف حابي ال نكل . هريغو

500 

 : لءاستن انهو

 هذهل ةماشم ةليح نفسلل قراط قارحإ ةصق نوكت نأ نكمي الأ

 ؟ ةليحلا

 ىلع - ةزئاج ريغ امهالكف « نيتليحلا نيب ةكرتشم رصانع ةمث نإ

 نأ  هتقيقح تحص ول  نكمملا نم ناك امهالكو اعرش  ةقيقحلا

 . لقألا ىلع مهضعب نم وأ نيملسملا روهمج نم اًجاجتحا ىقلت

 : اهدعب امو ١ 7١ص" يمالسإلا حتفلا رظنا (0)



 « عرج ص نفسنا ةمايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 مهيلإ ءاحيإلاو طوقلا عيورتو نيملسملا تيبثت ىلإ فديه امهالكو

 يف بكريو « ةايحلا ىلع توملا رثؤي « ىداع ريغ شيج مامأ مهمأب

 . بكارملا بعصأ رصنلا ليبس

 نحف اذهلو « يبرحلا قراط بولسأ عم مجسني هارن ام اذه نإ

 هاجتا يف ئطاوشلا نع نفسلا داعبإب رمأ دق قراط نوكي نأ ىلإ ليمن

 ئطاوشلا نع  هرودب - شيجلا دعتبا امدنعو « يبرغملا لحاسلا

 يف رانلا لاعشإب قراط رمأ حتفلا تارورضل ةنوذش ىلإ اهجتم

 ىلع طوقلاو نيملسملا مهوأ مث « راجشألا وأ باشخألا ضعب

 الإ نيملسملا مامأ ليبس ال هنأو « قرحأ دق لوطسألا نأب ءاوسلا

 عاب دق اًشيج اوهجاوي نأ طوقلا ىلع بجي هنأو « توملا وأ لاتقلا

 . رصنلا ليبس يف ةتاتسالا قيرط الإ همامأ سيلو « ءيش لك

 ةملك نأ ىلع مئاقلا رخآلا لامتحالا كلذ اذه انيأر دكؤيو

 عقو افيحصت نأو ( قرخ ) ءاخلاب لصألا يف تناك امنإ ( قرح )

 يتلا ةيلقعلا ةيبيدبلا دلت كلذك انيأر دكؤي (ى « قطنلا دنع اهيف

 هقيقحت نم ىلوأ ةراسخ نود هقيقحت نكمي فده يأ نأ انديفت

 قيرط يف ماد اف يلاتلابو « ةحدافلا رئاسخلا نع الضف ةراسخب

 اذه لثمب مايقلل هوعدي يذلا |مف رئاسخ نود هفده قيقحت قراط



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 ؟ لاومألاو حاورألا يف ةحداف رئاسخ ىلإ ىدؤي دق يذلا لمعلا

 نيذلا مهو « قراط ةداق ضعب نأ ىسيع دمحم روتكدلا ىريو

 مه « نييمدآلا موحلل نيملسملا لكأب قيرذل سيساوج ماييإب اوماق

 « بكارملا قارحإ اوقلطيف « ماهمإلا اذه لثمب اوموقي نأ نكمي نيذلا

 عاقيإل اهب اوثدحتو « بسحف نيملسملا نيب ترس ةعاشإ درجم يهو

 داع دقف « لعفلاب ثدح ام اذهو .'' ههودع بولق ين بعرلا

 دق « ىتوملا موحل لكأت ةمأ كنتأ : هل اولوقيل قيرذل سيساوج

 . حتفلا وأ توملا ىلع مهسفنأ اونطوو مهبكارم اوقرحأ

 شيج ةداق اهيف كرتشا ةليح اهنأ ىري ىسيع روتكدلا نأكف
 ء طوقلاب صاخ املوأ : دحاو نآ يف نيفده اوققحي يك « قراط

 . يمالسإلا شيجلا دونجب صاخ اههيناثو

 نئارقلا هذه لالخ نم انيأر يف  ةصقلاف « رمألا ناك اّيأو

 باب يف اهنم ةيبرحلا دئاكملاو ليحلا باب يف لخدأ  تالامتحالاو

 . ةيخيراتلا ةقيقحلا

 ةصقب اًقيثو الاصتا لصتي « حتفلا بناوج نم رخآ بناج ةمثو

 . 7١١ص: سلدنألل يمالسإلا حتفلا ()



 ووو لح ىفسلل جايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 بناجلا اذهو « اهنع انثدحت يتلا بناوجلا ريغ نفسلل قراط قارحإ

 ةيكلم ةيضق يهو اطوح نوخرؤملا فلتخا يتلا ةصقلا كلتب لصتي

 . حتافلا شيجلا اهيلع ربع يتلا نفسلا

  نفسلا قارحإ ةصق يفني  لاثمك - سنؤم نيسح روتكدلاف

 - هنأو « نايلوجل اكلم تناك نفسلا هذه نأ ساسأ ىلع - انركذ اك

 داكيو .''” مهريغ نفس اوقرحي نأ نيملسملل زوجي ال - يلاتلاب

 ىلع نيملسملا روبع نأب يحوي سنؤم روتكدلل يريرةتلا بولسألا
 . ةيهيدبو ةملسم ةيضق - ةيمالسإ نفس ىلع سيلو - نايلوج نفس

 قيقرلا هركذي ام سنؤم روتكدلا انذاتسأ يأر يكزي دقو

 لمحي لعج ) نايلوج نأ - سماخلا نرقلا يخرؤم نم - يناوريقلا

 مهب رعشي الو سلدنألا ىلإ فلتخت يتلا راجتلا بكارم يف ربربلا
 هب فلتخت تناك ام لثمب فلتخت اهنأ الإ نونظي الو « سلدنألا لهأ

 ىلإ اجوف اًجوف مهلقني لعجف مهرجاتمو مهشياعمو مهعفانم نم

 ال نأ بكارملا باحصأ ىلإ « نايلأ ١ مدقت دقو سلدنألا لحاس
00 

 )١( 59ص: سلدنألا رجف .

 ) )1ىبعكلا ىجنملا قيقحتب «/ 5ص: برغملاو ةيقيرفإ خيرات .



 نفسلل دايز نب قراط :قارحإ ةروطسأ ب ب ب

 ةطخ رمأ  يناوريقلا قيقرلا صن هحضوي امك  رمألا ناكف

 نم ةجاح وأ ازوع تسيلو « قراط ليح نم ( ةليح ) وأ ةيركسع

 رمألا وهو « اهتنصارقو راحبلا راجتل وأ نايلوج نفسل نيملسملا
 ديكأتل « هنع عافدلل يربني يدابعلا راتخم دمحأ روتكدلا لعج يذلا

 لبقي ال يذلا يبيدبلا ءيشلا وهو مهنفس مهل تناك نيملسملا نأ

 لع نيسفانتملا نم اوحبصأ دق اوناك نيملسملا نأل ؛ شاقنلا

 مهراصتنا ىلع ةنس نيتس وحن مهيلع ٌرم دقو « راحبلا ىلع ةرطيسلا
 نأ  القع  نكمي الو . ( ه0 ) يراوصلا تاذ ةعقوم يف عئارلا

 يفكي ام نوكلمي ال ( ه47 ) سلدنألا حتف خيرات ىتح اونوكي

 نم اونكمت دق مهدجن اننأ اك « قراط شيج لثم شيج دعب روبعل

 يدنج فلأ رشع ةيناث هماوق ديدج شيجب ةدحاو ةنس دعب روبعلا

 . ريصن نب ىسوم ةدايقب

 هب اهجلاع يذلا وحنلا ىلع ةلكشم ةيضقلا نأ ىرن ال نحنو

 دقف « نيتياورلا نيب ضقانت ال هنأ ىرن اننأ امك « نيخرؤملا ضعب

 وحنلا لع شيجلا روبع تبجوأ دق ةيبرحلا ةليحلا نوكت نأ نكمي

 نفسلا نم ةبقارمو دصر عم « ٍناوريقلا قيقرلا هدروأ يذلا

 - اهقيرط قشت ثراحلاو يبرغملا ئطاشلا ىلع ةطبارملا ةيمالسإلا



 يحال نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 نؤملا لمحب ةدصارلا نفسلا هذه تماق . ئطاشلا وحن - حوضوب

 - يمالسإلا شيجلا لوزن درجمبو « دونجلا نم رخآ ددع لمحيو

 ةيمالسإلا نفسلا تأدب ةينابسألا ئطاوشلا ىلع  همظعم وأ

 ئطاشلا وحن - حوضوب - اهقيرط قشت ةسراحلاو ةصبرتملا

 كراعم لقأب قراط شيج ربعو « ةليحلا تحجن نأ دعب  يسلدنألا
 نوملسملا اهضاخ يتلا قراط لبج ةعقوم الإ ثدحت مل اذإ « ةنكمم

 ةلابق ةينابسألا ئطاوشلاو روغثلا يمحت يتلا ةيماح لا ةهجاوم يف

 . برغملا

 رمأ وهو « ةينابسألا ئطاوشلا ىلع ةينابسأ ةيماح دوجو نإ لب

 نع حاصفإلا هبنجتو قراط عادخ نم لعجي - اتباثو ايرورض هارن

 تناك ولف « ةيركسعلا فورظلا هيضتقت اًرمأ حتفلا يف هتياغ

 . رمألاب قراط هبأ امل ةيامح الب ئطاوشلا

 اًيجيتارتسا اًعقوم خيراتلا دادتما ىلع لثمي قراط لبج ناك دقل

 يف مكحتلا ناكو « سلدنألاو برغملا تودع نيب لصو ةزمهو

 ةيحانلا نم اينابسأ ىلع ناودع يأ دض اًيرورض زاجملا قيضم

 . ةيبونجلا



 نفسلل دايز نب ققراط قارحإ ةروطسأ تت“

 اولتحا [نيح عقوملا اذه ةيمهأ مدقلا ذنم نويقنيفلا كردأ دقلو

 اجاربأ لبجلا اذه ىلع اوماقأف سلدنألاو برغملا تودع ئطاوش

 ملع ىلع اوناك مهمايأ رخاوأ يف طوقلا نأ كش الو .""' نيبقارملل

 امبرو لب « ممل لباقملا يبرغملا بناجلا يف نيملسملا ىوق ىدمب مات

 زاجملا قيضم نأل « ةلبقملا مهططخو مهاياونب ملع ىلع اوناك

 ةسمح هتاهج قيضأ يف هضرع غلبي ءاملا نم قيض عارذ امهنيب لصفي
 راشتنالا ةيحان نم امل نزو ال ةفاسم يهو ءارتم وليك رشع

 ."” ينابسألاو يبرغملا نيتطاشلا نيب يركسعلا

 فيرطو نايلوي نم لك اهنش يتلا تاراغلا نأ اذه ىلإ فاضيو

 يك طوقلل حيرص راذنإ ةباثمب تناك « ةيبونجلا اينابسأ لحاوس ىلع

 الف « ةيحانلا هذه نم مهيلع عقي موجه يأ نم مهرذح اوذخأي

 غلب امهم ةيركسعلا ةدعاقلا هذه كلذ دعب طوقلا لفغي نأ لقعي

 يعيبطلا نم لعج اذه لكو ."'" ةبقارم وأ ةسارح نودب مهفعض

 « ةيبرحلا ليحلا يف هبولسأ ىلإ أجلي نأو « هتبهأ رمألل قراط ذخأي نأ

 . ١طةيردنكسإ رشن "١ص: سلدنألاو برغملا خيرات )١(

 . قباسلا ناكلا(0)

 . قباسلا ناكملا 0



 « ووو ل ىفسلل دايز نب قراط قارحبإ ةروطسأ
 هئادعأ ىلع هومي "'”ريبك لوطسأل نيملسملا كالتما عمو « يلاتلابو

 نيملسملا حاورأب ةرماغم كلذ ىنعي نأ نود هريغ نفس ىلع روبعلاب

 ةكرحلا بقاري - تركذ امك  لوطسألا ناك دقف ةيبنجأ نفس ىلع

 ئراط يأل دادعتسالا ةبهأ ىلعو « بثك نع  عقوتأ اك اهلك

 . ديدج

 اهيلع ربع يتلا ( نفسلا ) ةيضقل ليلحتلا لالخ نم  اذكهو

 نوملسملا اهيلع ربع يتلا نفسلا نأ انل ىلجتي  يمالسإلا شيجلا

 هريغو سنؤم روتكدلا انذاتسأ ركذ (ى - راجتلل وأ نايلوجل تناك

 ةليخ ناك كلذ نكلو قباسلا انليلحت لالخ نم هيلإ ليمن ام وهو

 الف يلاتلابو « ةيفاك نفسل نيملسملا ةيكله مدعل سيلو ةيركسع

 نأ هيف تبثي بهذ يذلا يدابعلا روتكدلا ضارتعال الاجم دجن

 . ةيفاكلا نفسلا نوكلمي اوناك نيملسملا

 لب ةيكلملا مدعل نكي مل راجتلا وأ نايلوج نفس ىلع روبعلاف

 ريغ اهيلع روثعلا مت يتلا نفسلل قراط قارحإو « ةيركسع ةليخل

 هايم | لوس زال ننقل: قه نار[ هديتي نازل شح ردو نأ لنيل 1١

 ءهخيراتو سلدنألا فصو : لوهجم فلؤم : اهل ناياوج ةيكلم درو ىتلا يه

 .04 يدابعلا رظناو « ١؟/8ص 9١ا/5 ددع ١م دلجي



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ د

 سيل ( بقارملا ) لوطسألا قارحإ نأ امك « هريغل كلم اهنأل ءدراو

 يمالسإلا شيلا ىمحيو ئطاوشلا ىمحي لوطسأ وهف هرربي ام هل
 نكت ملو « فلخلا نم ةيطوق وأ ةينامور ىوق ىتأت ابرلف هفلخ نم

 راظتنا درجم  ةيضقلا ىلإ مهضعب رظني |ك  طقف لوطسألا ةمهم
 . نيدئاع هوبكريل  اومزهنا اذإ  اويحسني ىتح نيملسملا

 نايلوجلو ةنصارقلل نفس دوجو نإف « رخآ ظحلم كانه لب

 لوطسأ دوجو بجوي  هضعب وأ يمالسإلا شيجلا لمح ىلع ةرداق

 ةينارصن يهو  نفسلا هذه تلواح امبرلف « ئطاوشلا ىلع يمالسإ

 « فلخلا نم مهبرضتو نيملسملاب ردغت نأ  ءالو نم ترهظأ امهم

 هيجوت الو لقع هرربي ال ام وهو « ةشاكلا يكف نيب شيجلا قيف

 نود نيملسملا شيج هيف طروي ناك قراط نأ دقتعن الو « فورظ

 !!:لوقعت تنس

 ارئاج نكي مل رمأ نفسلا قارحإ نأ - كلذ لك نم - ىرن نحنو

 : هعنمي ام كانه لب « هرربي ام هل سيلو « ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم

 . نيملسملل وأ ةنصارقلا راجتلل وأ نايلوحل نفسلا تناك ءاوس

 لصتت  ةقباسلا دقنلا بناوج ريغ - ىرخأ تالؤاست ةمثو



 حل يفعل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 نأ دعب  اهنومضم ةيحان نم  ةصقلا هذهل يخيراتلا دقنلاب اهلك

 يتلا رداصملاو يخيراتلا اهدنس ةيحان نم اهضفر حيجرت ىلإ انلصو

 . اهيلع تأكتا

 بولسأو حتفلا تاوطخ تالالد نم هانركذ ام ىلإ ةفاضإلابف

 , نيملسملا حاورأ ىلع صرخلاو رذحلاو ةطيحلا يف ىسومو قراط

 لامعتسا يف هتراهمو « باحسنالا نيمأت لئاسو لك قراط ذاختاو

 « اهنم ةدحاو ( نفسلا قارحإ ةعاشإ ) « حجرن يتلا ليحلا

 يف  اهنأ ساسأ ىلع نفسلا قرح  ةلاحتسا نكي مل نإ - ةبوعصو

 اهقرحل موزل ال هنأو « نيملسملا ريغل كلم - لقألا ىلع اهضعب

 ةضاعتسالا يف زوعت ال ليحلاف « مهريغل وأ نيملسملل تناك ءاوس

 . قارحإلا اذه نع

 يف ةيرورض اهارن ىرخأ تالؤاست ةمثف « اذه لك ىلإ ةفاضإلاب

 . ةصقلا هذه نومضم دقن باب

 . . قيرحلا هيف عقو يذلا تقولا ىلع انلدي ام اهيف سيل ةصقلا هذهف

 ادعبتسم ودبي اذهو « ىلوألا هتعلاط عم قراط روبع دعب عقو له

 . ددم ىلإ جاتحا اًقراط نأ نم حص ام ىلع ءانب ةلهو لوأ نم



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ة

 ام احيحص سيلو « فالآ ةسمخب - العف - ريصن نب ىسوم هدمأو

 نوكم شيجب ربع قراط نأب  ةيلامجإ ةفصب تاياورلا ضعب هركذت

 نيفلأو ربربلا نم فالآ رشع ) ةئاعبسو يدنج فلأ رشع ينثا نم

 77( ةاوويسلا قال سو بقوعلا خرم

 ىلع ربع ددعلا اذه نأ نودصقي مهسفنأ نيخرؤملا ءالؤه لعلو

 يلاتلابو « مهنم راصتخا درجم انإو « ةدحاو ةرم يف سيلو « نيترم

 دعب  هلعف ول كلذ لعف دق قراط نوكي نأ : ىوقألا لاتحالاف

 ريصن نب ىسوم شيج نوكي نأ اذه نم مزليو . هلك شيجلا روبع
 ةنس دعب ربع يذلاو « يدنج فالأ رشع ةيناث غلب يذلا هددعب

 راهن ىلع هشيجو قراطب يقتليو حتفلا ىلع قراط دعاسيل ةدحاو

 ثدحتسا دق اذه ىسوم شيج نوكي نأ اذه نم مزليو . هجاتلا

 ىلإ ةجاح ريغ يف الصأ نوكي نأو « ةنسلا هذه لالخ اًلوطسأ

 ضعب تلاق يذلا نوملسملاف « هدعبتسن امهالك « قراط لوطسأ

 نايلوج نم نفسلا ضعب  اوضرتقا وأ  اورجأتسا مهنأ تاياورلا

 خيرات )87 //8 يربطلا رظناو 58١ص : لوهجمل : هخيراتو سلدنألا فصو )١(

 ةثاثالث اوناك برعلا نأ نودلخ نبا ىريو توريب ركفلا راد عبط ( 47ةنس

 . ١الا/ل / 5 ربعلا : طقف



 بحال نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ

 !! هنوكلمي لوطسأب اوحضيل اونوكي مل راجتلا وأ

 نأو « نفس نع ثحبلا يف نيداج اوناك نيملسملا نأ تبث دقلو

 هجو ريصن نب ىسوم نأ اوركذ ) دقف ةيطوقلا نبا لوقي اكو

 ءاهعالقو ربريلا ندم حتتفاف « كلانه امو ةجنط ىلإ هالوم اقراط

 : ىسوم هيلإ بتكف « نئافس تس تبصأ دق يننإ : ىسوم ىلإ بتك مث

 . ''” ( اهنحشل دعتساو رحبلا ئطاش ىلع اهريس مث اعبس اهمتأ نأ

 ريغ يف اهرادهإ  نفسلا نع ثحبلا اذه عم  نذإ نوكي ميفف

 !؟ ةيرو رض وأ ةحلم ةحلصم ام

 حتف يف ثادحألا رطل نوهت نعت, نأ تيرقلا 'نيفاو

 - ىدص يأ دجن ال « ثادحأ نم هل لصتاو هالت امو سلدنألا

 نأ نم مغرلابو « هذه نفسلا ةثداحل - ةحيرص ةراشإ هيأ نع الضف

 . ىرخأ وأ ةقيرطب هدورو بجوت تناك يتلا ثادحألا ضعب كانه

 )١( ص: سلدنألا حاتتفا خيرات 1٠١ .



 نفسلل دايز نب :ةراط قارحإ ةروطسأ ١

 « قراط ىلع دقح دق ىسوم نأو « ريصن نب ىسومو قراط نيب

 نبا لوقي امك - هيلإ بتكو . . هنم نذإ نود دالبلا يف هلغوت هءاسو

 ثداح نكي ملأ ."'' هناكم زواجتي الأ رمأيو هدعوتي  نودلخ

 هلغتسي ىسوم دي يف احالس  عقو ول  نفسلا قارحإ قراط

 اذه ىلع هيلع ةفلاخم ليجستلو قراط دوهج نم صاقتنالل

 ؟ ةيمهألا نمو ىوتسملا
 ىسوم يأر ديكأتل ىعدأ - عقو ول  نفسلا قارحإ ناك دقلو

 . نيملسملا حاورأب رماغ دق اًقراط نأ يف

 قافتاب تناك ةطخلا نأ ىرنو « يأرلا اذه دكؤن ال اننأ اهبو

 هعم ىقتلاو ىسوم ىعدتساو ةمكحلا مزتلا اًقراط نأو . قبسم

 ١ قراط اهحتفي مل اندم حتف ىسوم نأو « ةجاتلا رهن دعب اًعم راسو

 لكو « ريصن نب ىسومل اًطباض ناك نإ اًقراط نأو « هضعب المكف
 ."'" ىسوم ىلإ  اضيأ - بسنت هداجمأ

 فالخ ةيضق ىلع لوعن ال نحنف يأرلا اذه ديؤن ال اننأ اهب

 . اًيقطنم الو اًيخيرات ادئس اهل دجن مل اننأل ىسوم عم قراط

 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد ةعبط « ١١17 / 5 : ربعلا )١(

 . 76 1/4 , 7ص : قباس عجرم : يدابعلا رظنا ()



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ
 ةلأسملا زواجتن ال نحنف « ةلأسملا هذه انزواج دق انك اذإ اننكل

 نب ناميلس ةفيلخلا نيب دقعملاو تباثلا فالخلاب لصتت يتلا ةيناثلا

 ؤطابتلا ريخألا ضفر امدنع ريصن نب ىسوم دئاقلاو كلملا دبع

 . هبر يقل دق ديلولا هوخأ نوكي نيح ىسوم ىلإ لوؤت ىتح هايادهب
 7 ا نروكت نأ هنن ةروهشم ةلهقلاو

 ؟ نفسلا قارحإ ةصقب ىسوم همصخ ناهيلس هجاوي مل اذالف
 هطباضل باقع وأ مول يأ هيجوتب ىسوم مقي مل يتلا ةصقلا كلت

 . حتفلا يف هطيطخت نم تناك اهنأك وأ اهنع يضر هنأكف « اهيلع قراط

 اهتاحوتفو ةيومألا ةلودلا قئاثو نم انيلإ لصو اهيف اننأ ىلع

 يأ دجن ملء مهب لصتي ام رئاسو مهتابتاكمو مهلئاسرو اهئافلخو

 اذه عقي نأ نكمي فيكف « قئاثولا هذه يف ةصقلا هذهل ىدص

 ؟ ةرهشلا هذه لانت نأ امل ر دق ةصق ءازإ بيرملا تمصلا

 هيلإ انيهتنا يذلا انيأر يف  دحاو ريسفت الإ ةمث سيل هنأ ةقيقحلا

 - الصأ دوجو امل نكي مل ةصقلا هذه نأ وهو - هب نمؤن يذلاو

 - ءايمع خيراتلا نويع نوكت نأ نكمي لهو . ىدص اهل نوكي ىتح

 رظناو 7١١7١ /7 برغملا نايبلاو « 72760 ص : ةعومجم رابخأ : رظنا )١(
 . /4 قباس عجرم : يدابعلا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ ثا

 سملت الو « صيصب يأ ىرت الف  ةلواطتملا باقحألا هذه لالخ

 ليلد ىلع - نيقيب - انيديأ عضي رثأ يأ لجست الو « ةمصب ةيأ

 !!؟ ةقثوم ةدحاو ءوض ةطقن وأ « تابثإلا ةلدأ نم دحاو

 كلانه ام لكو « ريثكب كلذ نم ىوقأ خيراتلا نويع نإ « الك

 تاعئاشلاب هبأي الو « ريطاسألا دصري ال حيحصلا خيراتلا نأ

 . اهيمدق ىلع  عئاقوك - فوقولا ىلع ىوقت ال يتلا ليحلاو

 يف عويشلا نم اهديصر ناك امهم اهضفر ىلع رداقل خيراتلا نإو

 . ةيبعشلا ريطاسألا وأ ةيبدألا تاياكحلا ملاع

 مهتباحص ةريسو « ةبيرغلا ةروطسألا كلتب ريدجلا وه اذهو

 عئاقولا قطنمل ةضقانملاو مهخيراتل ةحيحصلا رداصملاو « مهيعباتو

 . ءايشألاو

 هذه يف هيلإ انيهتنا يذلا انيأرو « ةريخألا انتملك يه هذهو

 . نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةيضق « ةيضقلا

 هريجطجوو



 0 لاا

 ثحبلا عجارم
 ١ توريب - سلدنألا ةبتكم رشن  يدوعسملل : نامزلا رابخأ .

 قيقحت  لوهجمل : اهئارمأ ركذو سلدنألا حتف ةعومجم رابخأ ١

 - ىلوألا ةعبطلا - توريب - ينانبللا باتكلا راد  يرايبإلا ميهاربإ

 .ه٠

  3٠ط عيدبلا دبع يفطلل : اينابسأ يف مالسإلا . ١ رصم“ .

 . رصم ةعبط - يلع درك دمحمل : ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا  ؛

 . يرونيدلا ةبيتق نبال : ةسايسلاو ةمامإلا

 يراذع نبال : برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا_ ١

 . يثكارملا

 ١- رصم 4 . ط  ميهاربإ نسحل : ىسايسلا مالسإلا خيرات .

 ميهاربإ قيقحت - ةيطوقلا نبال : سلدنألا حاتتفا خيرات / 

 . ةرهاقلا - توريب  ةيمالسإلا بتكلا راد رشن  يرايبإلا

 ىجنملا قيقحت - يناوريقلا قيقرلل : برغملاو ايقيرفإ خيرات 14

 . م --١9318 سنوت  يطقسلا قيفر رشن - يبعكلا



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ 0

 ٠ - ىدابعلا ةمدقم - سوبدركلا نبال : سلدنألا خيرات -

 ديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم عبط ١/١91 م .

 ١ - ةطانرغ طوقس ىتح يمالسإلا حتفلا نم يسلدنألا خيراتلا :

 تيوكلاو قشمدب ملقلا راد عبط : يجحلا نمحرلا دبع روتكدلل -

 ىلوألا ةعبطلا ١74 ه .

 ةعبطم نم ةروصم ةعبط  ىربطلل : كولملاو لسرلا خيرات ١

 . توريب  ركفلا راد رشن  رصمب نيسحلا

 ١ يضرفلا نبال : سلدنألا ءالع خيرات .

 راد - نالسرأ بيكش ريمألل : برعلا تاوزغ خيرات 5

 . توربب  ةيملعلا بتكلا

 - يدابعلا راتخم دمحأ روتكدلل : سلدنألاو برغملا خيرات 56

 . م 1957  ةيردنكسإلاب ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم عبط

 ةيمالسإلا بتكلا راد رنش  ىديمحلل - : سبتقملا ةوذج 7

 . م 7-1977 . ط  ينانبللاو يرصملا باتكلاو

 دبع دمحم روتكدلل : سلدنألا حتف يف ةيخيراتلا ةقيقحلا - ١١

 . م ١9860 ةنس  ةرهاقلا - ١ . ط  ىسيع ديمحلا



 فضلا هك ارق

 - نانع هللا دبع دمحمل : سلدنألا يف مالسإلا لود لوح

 . م ١959  ةرهاقلا 5 . ط  ىجناخلا ةبتكم

 ةعبط  نوضيب ميهاربإ روتكدلل : اينابسأ يف ةيبرعلا لودلا 4

 . توري

 ٠ ىريمحلل : راطعملا ضورلا .

 ةبتكم تاروشنم - ناديز يجروجل :سلدنألا حتف ةياور : ١

 . توريب  ةايحلا

 يرصملا طابشلا ىلع نب دمحمل : طرملا ةمسو طمسلا ةلص 7

 . م 191/١ - ديردم  يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت  يزوتلا

  ةروصملا ةعبارلا ةعبطلا - نودلخ نب نمح رلا دبعل : ريعلا 7

 . م 191/8  ةيملعلا بتكلا راد

 ديمحلا دبع دمحم روتكدلا : سلدنألل يمالسإلا حتفلا - 4

 . م ١9860 ةنس  ةرهاقلا ١١ ط  ىسيع

 - سنؤم نيسح قيقحت  لوهجمل : سلدنألل نيملسملا حتف . 0
 . م 191/5 ةنس  ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةلجب

 ةيقيرفإ لاش يف يمالسإلا يبرعلا رارقتسالا و حتفلا - 7



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ لم«.
 - م ١987 عبط  هط نونز دحاولا دبع روتكدلل : سئلدنألاو

 . قارعلا

 خرؤملا مكحلا دبع نبال : سلدنألاو برغملاو رصم حوتف 7١

 رصم يف هققح اًريخأو « يروت زلراشت قرشتسملا هرشن - يرصملا

 . رماع معنملا دبع ذاتسألا

 - ةيناثلا ةعبطلا - سنؤم نيسحل : سلدنألا رجف 2

 . رشنلل ةيدوعسلا رادلا اه ١5٠ 0ةنس

 ةعبط - باطخ تيش دومحم ذاتسألل : برغملا حتف ةداق 4

 . ركفلا راد

  يركش دمحأ روتكدلا : يمالسإلا رصعلا ين ةبطرق

 . ةرشاعلا ةعبطلا

 ١ ينشخلل : ةبطرق ةاضق .

 . توريب  رداص راد عبط - ريثألا نبال : لماكلا 7

 ةعماجب اهبادآو ةيبرغلا ةغللا مسقل : يراكذت باتك

 .م ١91/5 / //١917 تيوكلا



 حا ب كحيل جام
 - بيبح نب كلملا دبع خيراتب فورحملا : ايندلا قلخ ًادتبم 4

 . ه 57١8 ت

 . يبطرقلا نايح نب ناورم يبأل : نيتملا 5

 . ةيدوعسلا راد . ط  ةجق نسح دمحمل : ةيسلدنأ تاطحم 1

 . ةبيبح لعل : سلدنألا يف نيملسملا عم

 . يبطرقلا نايح نب ناورم يبأل : سبتقملا

 عبط - يبلش دمحأ روتكدلل : يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم 4

 . ةرهاقلا

 يرقملا دمحأل : بيطرلا سلدنألا نصغو بيطلا حفن 45

 . توريب عبط - ٍيناسملتلا

 دبع نيدلا ييحم رشن  ناكلخ نبال : نايعألا تايفو ١

 . ديمحلا
 ابيأ

 هرمجالع وام
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 حا 3 سرهفلا

 سرهت
 ةحفصلا عوصوم ا

 0و واط اج بنس دواورتاو سلدنألا يف نوملسملا

 00 ا يمالسإلا حتفلا لبق اينابسأ

 0000 سلدنألل يمالسإلا حتفلا

 اس سمس سس طالوت ا 1 يمالسإلا عسوتلا

 0 ةبطرق ةفالخ

 000008 مه نويومألا سلدنألا ماكحو

 0 كئاوطلا كولن

 1 ا ل نيطبارملا ةلود

 ةرهوج رصم يف سلدنألا ء«سلدنألا يف ةرجهلل سماخلا نرقلا

 00000010 فئاوطلاو قزمتلا نرق «ملاعلا

 10000 ةنتفلا رصع ةمدقم رماع ينب رصع

 0 ا ا كلامملا هذه نمو

 1 ا ا ا دوقفملا سودرفلا ةصق

 0 يبا سلدنألا نم ىرخأ ةصقو



 نفسلل دايز نب قراط قارحإ ةروطسأ 20
 ةحفصلا عوصوملا

 2:10 طقسي سودرفلا نم نكر

 100000000 0000 ةطانرغ طوقس

 8 0 نفسلل قراط قارحإ ةيضق

 61 وا و ا م ا طلو اجو هلا ةلطمام و مولا ةيطوقلا نبا لاق

 00 ةروطسألاو . . نفسلا قارحإ

 7 ؟نفسلا قرح ىلع اهتلالد ىدم ام قراط ةبطخ

 0000000 نيثدحملاو نيخرؤملا نم ةصقلل نولهاجتملاو نوفانلا

 47 .......نيثدحملا نيخرؤملا رظن يف نفسلل قراط قارحإ ةيضق

 0000000011 يعرشلا راطإلا يف نفسلا قارحإ

 1 و ةيضقلا يف انيأر

 ا 0 دنسلا دقن :الوأ

 1000 نفسلا قارحإ ةصق نومضمل يخيراتلا دقنلا : اًيناث

 0 اا 0 0112101 ثحببلا عجارم

 0 ا سرهفلا


